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নিনব্বেছন 

বর্তমান সংগ্রহে নয় হাজাবের অধিক প্রবাদ-বাকা বা প্রবাদমূলক বাকা" 

সঙ্কলিত হইয়'ছে। প্রকাশিত যতগুলি »,গ্রহেব কথা আমাদেব জানা আছে, 

তাহাব কোনটিতে এতগুলি প্রবাদ পাওথ| থায় ন।, কিন্ধু ইহাই থে চুঢান্ত সংগ্র্, 
তাহ। মনে করিবার কাবণ নাই । 

প্রবাদ বলিতে আমবা যাহ! বুঝবা(%5, তাহা আমাদের ভমিকয্ম বিবুত 

কবিগা।ছ। অধিকাংশ বাংল! প্রবাদ ছডাৰ আকাবে প্রর্সলত, কিন্তু ছড়। বলিতে 

এখানে ছেলে কূলানো ছড| অবব| পল্লীগীতিৰ ছড! বুক্ঝাম না, তাহ! বল' বাহুল্য । 

প্রবাদেব ছড়া সম্পূর্ণ তি্নপ্রকৃতিব , কিন্তু অতিঅন্প গেত্রে, যেধানে অন্ধ ণবনেশ 

হডব কোন বাক্য বা বাক্যাংশ প্রব'দ-তুলা হইর। গি।াছে, সেখানে সেই 

অপ্পট্রকু আমাদেল শংগ্রহে গ্বণ কবিতে হইখছে। বর্তমান প্রমঙ্গে চলত 

কথ পর্ণঙ্গ সঙগপনেব প্রযোজ্গন নাই, কাবণ যাহ! নাপাবণ বাংল। 10191) ৭ 

শাতিগত ব।ক্যাণ্ধ, তাহ। মামাদেব উদ্দেশোণ বঠিকত | কেবল প্র দমৃ 

নতি কখাই এপানে সঙ্গলিত হইযাছে। অনেক সমব পার্থকা খুবই স্থম্, কিন্তু 
উদাহবণ-ন্বকপে বল। ধাইতে পাবে মাথা কাট। যাওখা, “মাথা কেনা, মাথা 

থাওসু।+ “মাথ। খোড়া” বা মাথা কোটা, মাথা মগ, 'মাথ| বাধা দেও, মাথা 

স্থেট হওয়।”, “মাথ। ঘামানে।, মাথা ঠুলকানৌ?, “মাথ। কাড। দেয়া মাথাধ 

ওঠ] বা চড।", 'ম।থায় ক'বে নাচ”, “মাথায় পড়” 'মাথাব হাত”, মাখায় হাত 

বূলানো” মাথায় পা দেওর|, “মাথাব ঘাম পাসে ফেল।* 'মাথাব বিকুট নডা»। 

মাথায় বুদ্ধ গজানো, প্রস্ৃতি অসংখ্য চল্তি কথ সাধাবণ বাকাগত 10191) 

মাত্র; কিন্তু 'মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢাল।'", “মাথায় ক'বে এনে পা দিয়ে ছানা” 

'মাথাব মণি, মাথাব ঠাকুর, মাথাব চুটে?, “মাথায় পাখি মেবে প'ষে গড কৰা”, 
'কাব ঘাডে ছুটে মাথা? মাথায় শক্নি এড" মাথায় আকাশ জেডে পড়া? 

প্রভৃতি প্রবাদমূলক চল্তি কথা বলিয়। গণা হইত পাবে। সাধাব৭ প্রবাদ- 
সংগ্রহের অস্তভ়ত এই ধবণেব বাক্যগুলিকে কোন বিচক্ষণ লেখক ৭ 
1061610£660115 091021011)01800011 0 5911155, 00119001911177, 
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10101715, 519055, 10037915) :11710655 100158. বলিয়া বিদ্রুপ 

করিয়াছেন। হ্যত এরূপ অসহিষ্জ সমালোচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ' 

কিন্ত যখন বাংলা চল্তি কথাব যখোচিত সংগ্রহ বা 101061922 ০ চ1015563 

200 [010715 আজ পর্ধান্ত সঙ্কলিত হয নাই, তখন আশা করা যায, এ বিষয়ে 

ধর্দি বানহুলাদোষ ঘটিযা থাকে তবে তাহা মাজ্জনীয় হইবে । 

এই প্রসঙ্গে বল। প্রয়োজন, শুধু প্রবাদ-বাকা বা বাক্যাংশেব সংগ্রহে নয়, 
নির্বাচনেও বিশেষ যত্বেব আবশ্তক। পূর্বের সংগ্রহগ্ুলি যথাযোগ্য বাবস্বত 

হইলেও, আমাদের বর্তমান সংগ্রহ যে পুবাতন সংগ্র্েব পুনকক্তি মাত্র নয়, তাহ। 

মিলাইয়! দেখিলেই বুঝা! যাইবে । ইহাতে যেমন সাহিত্য বা লোকেব মুখ হইতে 

সংগৃহীত অনেক নৃতন প্রবাদ আছে, তেমনই স্মনেক পুবাতন তথাকথিত প্রবাদ 

বঞ্জিত হইয়াছে। পূর্বেব সংগ্রহে ধৃত প্রবাদ যে স্থলে নিবর্থক» বসিকতা শৃন্ত, 

দ্রান্তিমূলক, অথব। তুচ্ছ ইয়াবকি, গালগঞ্পের জেব, প্রাদেশিক কৌতুকমার 
বলিয়া মনে হইয়াছে, সে স্থলে তাভা গৃহীত হয় নাই । নিছক প্রাদেশিক 

প্রবাদগুলিও সব সময় ধর! হৃধ নাই, কাবণ ইহাদের শিজন্ব ভানা, ভঙ্গী অথব। 

স্থানীষ বৈশিষ্ট্য পবিবর্তন বিঘা দিলে তাহাদেৰ আব কোন মূলা থাকে না। 

যে সমস্ত সংস্কৃত বাক্য বা বাকাংশ (যেমন, শশুভশ্য শীভ্রমূ, ) অদব। 

তথাকথিত হিন্দী প্রবাদ ( যেমন, “বাপক। বেট।, সিপাহীক| ঘোড!” ) বাণ্ল। 

প্রবাদের সামিল হইয়া গিয়াছে, তাহাব মধ্যে যেগুলি স্থুপবিচিত ব। নিত্য 

বাবহাবে প্রচলিত, কেবল সেই গুলি চষন কবিষা দেওয়| হইয়াছে । কিন্তু এগ্ুলিব 

খ্যা যাহাতে বেশি নাহয় সেদিকে দৃষ্টি বাধ! হইযাছে। ভাবতচন্দ্র, ঈশ্বব 

গপ্ক, দাশ বায় গ্রভৃতি প্রসিদ্ধ লেখকদেব অনেক গুলি বাক্য বন্তমান সংগ্রহে স্থান 
পাইয়াছে , প্রকৃত পক্ষে এগুলিব স্থান 101001022০0 00005110119 ব] 

উদ্ধত বাকোব অভিধানে হওয়া উচিত। কিন্ত কবিদেব শ্ববচিত হইলে ৭, ধাত। 

জনশ্রুতি হইতে ধৃত বলিয়া মনে হয, অথবা যাহা নিতা উদ্ধত হইয়া প্রবাদ- 
বাক্যে মত হইয়া গিয়াছে, কেবল তাহাই এখানে গৃহীত হইযাছে। 1 

প্রবাদগুলি বু কর্স ধবিয়া বনু লোকেব মৃখফেরতা হইযা, অথব| র্বানথুযাযী 

রূপান্তরিত ভইয়।, অনেক সময় বছু বিচিত্র আকার ধাবণ কবিযাছে সেইজন্য 

পাগান্তর অবশ্ঠন্তাবী, এবং মব সময়ে ইতাদেব আদিম বা যথার্থ রূপ নিয় কৰা 
সহজ নয়। যেখানে সম্ভব হইয়াছে, সেখানে পুবাতন সংগ্রহ বা সাহিত্যিক 
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প্রযোগেব উপব নির্ভব কবিয়। যে রূপটি অধিকতর প্রামাণিক 'মথব। স্ুপবিচিত, 
তাহাই গৃহীত হইয়াছে । সব পাঠাস্তব লিপিবদ্ধ কব] সম্থব হয় নাই, কিন 

বিশেষ পাঠাস্তবগ্ুলি সঙ্গে সঙ্গে চয়ন কবিয়া দে এয়া হইয়াছে। একই ধরণেব 

প্রবাদ ধেখানে ভাষায ব] ভাবে শ্বতন্থ হইয়া গিয়াছে, সেধানে অবশ্য সেগুলিকে 

স্বতন্থভাবেই লিপিবদ্ধ কব! হইয়াছে , কিন্ধ একই প্রবাদেব কেবল প ঢাশ্যব-মূলক 

পুনরুত্তি ঘথাসস্তব বজ্জন কবিয়া শুধু 0০৭5 1866161106 ব] পুননির্দেশ দিয়া 

ধবা হইয়াছে । প্রবাদ গ্রপি সাধাবণত* চল্তি ভাষাষ পাওয়া! যার, সেই জছ্য সাধু 

ভাষায় অথ! পবিবঞিত কবি দিবার চেষ্টা কব। হয় নাই । প্রবাদগডলি প্রাষই 

সহজবোব্য, এবং প্রযোগ অন্সাবে তাতপর্যোরও বিভিন্নতা ঘটিয়।৷ থাকে , সেই 

জা বিস্তৃত ব্যাখ্যা] আবশ্ঠক বলিয়! মনে হয় নাই । এই উপলক্ষো একটি বিদেশী 

প্রবাদ স্মবণযোগা 16] & 10০0] 15 (010 ৪. 17061), 076 10152171105 

06101195076 65001211050 00 17110) 1 কিন্ত স্থানে স্থানে অপ্রচলিত বা 

দুরূহ শব্বাদিব, কিংবাদস্তীব অব! মুলগত ধারণাব সামান্য টিগ্লী দে ওঘ। হইবাছ্ে । 

রচিব পাতিবে কোন প্রবাদ বাদ দেওষা াষ না। প্রবাদগ্ুলিন ভাষা, ভব 

9 ভঙ্গী তাহাদের নিঙ্গ্ব , বধলাইর! দিলে, প্রবাদগুলি আস্ত থাকে না, 

ভাশদেব কপ ৬ বসে বৈশিষ্ট ক্ষুর হয, এতিহ'সিক মূল্যও নষ্ট হয়। কোন 

কে'ন লেখক ব। স" গ্রাহক এন্ধপ কবি্যাচ্ছেণ , তাহাতে সাম য়ক রুচিব সুখ বক্ষ 

পউয়াছে বটে, কিন্তু তগ্য ও তন্বের অপলাপ কৰা হইয়াছে । 

প্রবাদগ্ুলি সাজাইবাব পদ্ধতি সম্বন্ধে দুই-একটি কথ। বল! প্রয়োজন । 

অত্মাদেব সংগ্রহে প্রবাদগ্ুলি প্রথম শদ্রেব বর্ণেব অঙ্গক্রমে সঙ্কলিত হইয়াছে । 

এই পদ্ধতি যে সম্পণ সন্তোষজনক তাহ। নগ , কাবণ' দেখা যায অনেক প্রবাদ 

লোকমুখে পবিবন্ধিত হইযা বিভিন্ন শবেব দ্বাবা আরন্ধ হইয়াছে , যেমন, বাথ] 

নেই, তাব মথাবাথা', “যাব নেই মাথা, তাব কিসেব বাথা', “যেমন মাথা ও নেই, 

তেমন বাথাও নেই' ইত্যাদ্দি। সব রূপান্তবগুলিকে বণেব অন্রক্রমে সাজাইলে 

পুনরুক্কি অনিবাধ্য। এ ক্ষেত্রে, ভাব ও ভাষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন না হইলে, যেটি 

প্রবাদেব প্রামাণিক বা স্থপবিচিত রূপ, কেবল তাহাই একবাব গ্রহণ কবিবা সঙ্গে 

সঙ্গে পাঠীস্তবগুলিও ধবা হইয়াছে । কোন কোন প্রবাদেৰ বাকা-বিপষ,ঘ« 

দেখা যায় , যেমন, "পাস্তা ভাতে থি নষ্ট, বাপেব বাডী ঝি নষ্ট এই প্রবাদটি 

'বাপেব বাড়ী ঝি নষ্ট, পান্তা ভাতে ঘি নষ্ট এইবপ অন্ুক্রমেও কখিত হ্য। 



৩ 

আযাদেব সংগ্রহে দ্বিকক্তি কব! হয নাই বলিয়া, এগ স্থলে প্রবাদেব দুইটি 
ধাক্েরই প্রথম অক্ষব খুঁজির| লইতে হইবে । অনেক সময় সমগ্র প্রবাদ-বাকাটি 

ন। বলিয়া, তাহ্াব অংশমাত্র বলা হয়, যেমন, 'ন। আচালে বিশ্বাস নেই? 

( নং ৬১) থনিবেনব্ব,ইয়েব ধাক্কা”? (ন২ ৪৩০৬), “ভবী ভোলবাব নষ 

( নং ৩৮৭৮ ), “যাব যেখানে ব্যধা তাব সেখানে হাত? (নং ২৯৮) ইত্যাদি । এ 

স্থলে কেবণ সমগ্র প্রবাদটি দেওয| হইয়াছে; স্বতস্থ না হইলে, অ*শেব পুনকক্ডি 
কবা হয় নাই ' তবে অবিকাণ্শ ক্ষেত্রে 0০৭৯ [২1 5210৫ দেয়! হইণাচে। 

বর্ণানুক্রমে সাজাইবাণ পদ্ধতিতে এই সব অস্থবিধ। আছে মতা, কিন্ত আশা 
কর! যায়, আমাদেব শব্ধছঠীব প।হাখো কোনও প্রবাদ খুজি বণঠব কবা 

কঠিন হইবে ন|। প্রব দেব বিষখবন্ত ব। প্রবোজ্ঞনীয় শবেব অগ্রধাযী সাজানো ও 

সম্ভবপর, কিন্তু ইহাতেও পুনকক্তিব যথেষ্ট সপ্ত।বন|। বঠিষাছে। প্রফোগের 

সার্থকতা অন্থসাবে একট প্রবাৰেন একাধিক বিষাবগ্কব কল্পশ! কব। যাইতে 

পাবে, এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় শব্দ একাধিক ভওঘা বিচিত্র নণ। যেমন বুনন 
ও মূর্খ একই প্রবাদ-বাক্যে পাশাপাশি থাকিলে গ্রবাদটিকে একাধিকবাব 
বিভিন্ন শব্ধ ব| বিষয়বস্তব প্রসঙ্গে ধবিতে ভন। এই প্রণালী গৃহীত না হইলেও, 

গ্রন্থের পেষে বে প্রস্মোজনীয় শব্দের সুচী দেওয়া হইযাছে, তাহাতে এই ধবণেব 
সাঙজানোব উদ্দেশ্য হয়ত অনেকট। সিদ্ধ হইবে। 

৬৬. ০৮ 520111 সম্পাদিত 0001৭ 10100101191 0£ 1276119 

11959109 € 0121611002. 1১০55, 22110. 120161011, (0৯:0০: 1936) 

নামক স্বৃহৎ প্রবাদ অভিধান ভইতে অ মাদেব সম্প দন পদ্ধতিব মাদর্শ মোটামুটি 

গৃহীত হইয়াছে । এই শভিবানে প্রত্যেক ইবেঙী প্রবাদ বাকোব বিভিন্ন 

প্রয়োগেব দৃষ্টান্ত, বিভিন্ন যুগেব ইণবেজী সাহিত্য বা সামযিক বচন] হইতে 
চষন করিয়া দেওয। হইয়াছে, যাহাতে প্রবাদগুলিব প্রাচান কপ, ঝপাশ্থব, 
লোক প্রিয়ত। ও প্রযোগ পবম্পবার খাবাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যাইতে প'বে। 

আমাদের সংগ্রহে এই অধ্ধুনিক পদ্ধতিব মন্সবণ কবা হইপেও| শামার্দের 

উদ্দেশ্য গ্রবাদেব বিশ্বৃত অভিপান লচন| নয়, প্রধানত: সথপবীক্ষিত, !নি ভরখোগা 
ও যতদুর সম্ভব সম্পূর্ণ সংগ্রহ মাত্র সম্পাদন কব।-যাহ। এপধ্াযন্ত কোনও 
মনীষী মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই। বিভিন্ন যুগের বাণল। সার্চিতা হইতে 
উদাহবণ দেওয়া হইয়াছে ; কিন্ত এরূপ সঙ্কলন পৃণাঙ্গ কবিতে' (হইলে শুধু 
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সাহিতোব পুষগ্ধান্্পুঙ্ধরূপে » অনুশীলন নয়, বিবিধ সাময়িক বচনান৭ ষে পনীক্ষাব 

প্রয়োজন আছে তাহ অধিকতব সময়সাপেক্ষ বলিয়া সন্ভবপন ভঘ নাই । তথাপি 

প্রবোগেব যে উদ্বাহবণগুলি আমবা দিরাছি, তাহ] অধুনাতন ব। জীবিত 

লেখকদের বচনা হইতে গৃহীত হয় নাই, প্রাচীনত্বেব নিদর্শনন্বরপ যথাসম্ভব 

পুবাতন বচনা হইতেই অধিকাণ্শ উদ্ধত কর] হইফ'ছে। 

ডাকেব বা খনার বচন বলিয়া ঘে সব বাকা ব| ছণ্া প্রচলিত মাছে, 

তাহ। প্রবাদেব অন্রকূপ, কিন্ধ সবগুলি প্রবাদ বলিয়। গণ্য হয় নাই | ইহাদের 

মধিকাণশেবই বিষ'বন্ধ হইতেছে চাষবাস, জল-হা ওয়, শুভক্ষণ ব| তিথি-গণনা', 

হাত্রাব শুভাসু 5 লক্ষণ প্রভৃতি বিশিষ্ট প্রসঙ্গ | মথেষ্ট ঘুল্য "কিলেও এ পযাস্ত 
এগুলিব মম্পূর্ণ বা প্রামাণিক সংগ্রহ প্রকাশিত ভর নাই। ডাকেন বচন 

হইতে চযন কবিষ1 অনেকগুপি বাক্য আমাদের প্রবাদ স” হে অস্তদুক্ত কৰা 

ইইগাচ) গমাব বচনেব মধ্যে ভিবিকণগণন। প্রভৃতি সংকর ম্ত পাবিভাষিক 

বচনণ্চলি বাদ দিয়া, কষিসদবদ্ষীব ঘেগুলি আধিকতব প্রচলিত ও প্রয়ে।জনীয় 

পশিশিষ্টে তাহাব একটি মংক্ষিপ ৮*গ্রহ সঙ্গলন কবিয। পেওয়। হইংাছে। 

ইতাদেব মঙো অনেব গুলি (খেমন-বামুন বাদল বান, দক্ষিণ। পেলেই যান?) 
সাপ প্রবাদ্-বাক্যকপে চলিল। গিয়াছে 9 এগ্ডিলি আমাদেব প্রব দ সংগ্রহে 

স্থান পাইয়াছে। দাশবাখ বায় বলিঘাছেন_ঘে ন। মনে খনার বচন স্হে 

বেট| বড গাধ।১, ইহ হইতে বুঝ যাইবে যে, এই বচন্গুলিন উপব এককাণে 

কিক গাব অন্ধা ছিল। 

প্রবাদ এ-গ্রহেব এব্খস্তচী একটু বিভুতভাবেই মন্কলিত হইয়াছে । ইহ 

কেবল বিশি্ প্রবাদ খুছিয়। লইতে সাহাথ্য করিবে, তাহ। নয», এই পন্দগ্ুপি 

যে সব বস্ব ব| বিষয়ে বাচক, তাহ ব মম্বঙ্ধে খিবিব প্রবাদ যিনি একত্র 

আলোচন। করিতে ইচ্ছ। কেন, এপ সুচী তাহাব সাহাধা করিতে পারিবে। 

ইহ ছাডা, সাধাবণ বাণল। শব্দ গ্রপিব পৌনঃপুনিক প্রয়োগ প্রাইযোব (৯/০০- 

£006110৮-ব ) ইহা একটা মোটামুটি ধাবণা দিবে । ভাষ|-অ লোচনাব 

দিক হইতেও এবপ বিস্তৃত শব্বস্থচীব প্রয্নোজন বহিযাছে । 

ধাহাবা এই বহুশ্রমসাব্য € দুহ কাষো সম্পাদককে উত্সাহ দিয়াছেন, 

তাহাদেব কেহই ধগ্যবাদেব অপেক্ষা বাখেন না, বেহ কেহ বা এখন সকল 

ধন্যবাদেৰ অতীত । তথাপি তীহাদেব মধো,-ধিনি ছিলেন বাল। কেশ, বাংল। 
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ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের এক।ন্ অন্থবাগী, এবং ধিনি শিতাস্ত দেহেব পক্ষপাতে 

এই গ্রন্থের প্রকাশ আগ্রহের সহিত অপেক্ষা কবিতেছিলেন, মেই অকন্মাৎ 

সব্গত নুম্বৎ ও সাহিতা-মতীর্থ মোহিতলাল মজুমদারের নাম সর্বাগ্রে স্মরণ 

করিতে হয়।--প্রথম সংস্করণে ভক্টর এনামূল হক ও অধুন) পবলোকগতত বন্ধু 

নলিনীকাস্ত ভট্টশালী, বর্তমান সংস্করণে আমার কল্যাণভাঙন পূর্বতন ছাত্র 

শীত আশুতোষ ভট্টাচাধা, পূর্ধবঙ্গের প্রবাদগুলিব আলোচন। ও সংগ্রহ 

সম্পর্কে সহায়ত! কবিষ্বাছেন। বীবডুমনিবাসী বন্ধ শ্রীযুক হরেকুফ্ণ মুখোপাধ্যায় 

স্বতঃপ্রবৃত্ত হঠঘা রাচে প্রচলিত অনেকগুলি প্রবাদ সংগ্রহ কবিঘ। দিযা” এবং 

গল্পশিল্পী স্হৃদ্ব শীযৃক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায কতকগুলি অতিরিক্ত প্রবাদের 

সন্ধান দিরা সবিশেষ আনুকুলা কবিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অমবেস্্নাথ রায়ে সৌজন্যে 

বঙ্গবাসী পত্রিকা ব্হুপূর্কে প্রকাশিত ও তৎকর্ীক সঞ্চিত প্রবাদ-সংগ্রহেব 

অংশগুলি দেখিবাব হযোগ হইয়াছে । বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদের অনেক গুলি 

ছুপ্রাপ্য গ্রন্থ ও পত্রিক। ব্যবহারেব হুবিধ| কবিষ| দিয়াছেন পবিষদেব সম্পাদক 

বন্ধুবর প্রযুক্ত ব্রজেন্্রনাথ বন্োপাধ্যায়। 9. 29151 11155101)-এব 

বঙ্গভাষাভিজ্ঞ 52010075110 ৭: 1901)67 100069111 সমালোচনা এ 

পুস্তক-স"গ্রহাদিৰ ছ্বাবা শজদযত| দেখাইয়াছেন। আমাব স্নেহস্পদ ছাত্রী এ 

লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজেব অণ্যাপধিত্রী শ্রীমতী শিবানী সেন ( সম্প্রতি দামগ্প্ত ) 

দ্বিতীয় সংস্বরণের খসড। প্রস্তুত কবিবাব সময় নানা বিষয়ে সাহায্য কনিযা্চেন। 

বর্তমান গ্রন্থেব সহিত ইহাদেব সকলে নাম সংযুক্ত কব|, সম্পাদকেব কেবল 

কর্তব্য নব, খণ-পরিশোদেব ভদ্রতামাত্র নয, আন্ত'বক কৃতঙ্গতাব প্রকাশ । 

স্থপরিচিত প্রকাশক শ্রীযুজজ অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় বিশেষ আগ্রহ ৭ 

যন্্ের স্কিত গ্রন্থ-প্রকাশের ব্যবস্থ। করিয়] দিয়। সম্পাদকেব মশেষ কৃঙজ্ঞতাভাজণ 

হইয়াছেন । 

বর্তমান সংস্কবণে গ্রন্থটি আমূল পবিশোধিত, এবং প্রা আড়াই হাজার 
অধিক প্রবাদ ও উদাহরণ-টিগ্লণী প্রভৃতিব দ্বার| দ্বিগুণ পরিবদ্ধিত ছে | এই 
হিসাবে ইতা প্রা" নূতন কবিয়া সঙ্গলিত বলিলেও চলে । 

গরেষণা-বিভ।গ, সংস্কৃত কলে, 

কলিকাতা, ১২ ভাঙ ১৩৫৯ প্রাহশীলকুমার 8.) 



ভূমিকা 

এক 

প্রা সকল দেশে ও সকল কালে প্রবাদ-বাক্যেব প্রচলন আছে, 

কিন্ত কবে বা কবপে প্রবাদেব প্রথম উদ্ভব হইযাচিল, তাঁহাঁব পবিচয 

পাওষা যাঁয় না। নিবর্থক না হইলেও, এই যদৃচ্ছার্ত খণ্ড তুচ্ছ বাক্যগুলি 
কবিতা নয, তক্্কথ] নয়, নীতি-প্রচাব৪ নম, অথচ লোকশ্বতিতে চিবকাঁল 

প্রবাহিত হইযা ব্মাসিযাছে। প্রনাদ্দেন আদি-কথ! যাভাই ভউক না কেন, 

খুব সম্ভব এই প্রবাহের প্রথম উৎস খনই মান্থুষেব মনে ম্বতঃ উৎসাবিত 

হইয়াছিল যখন তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা তম্ুভূতি শভাপন সন্স বেগে 

ও সহজ ভাবাষ নিঃল্ত হইযাণ্ছল। গ্রন্থাদি-ব্চশাব বন পুর্দেও প্রবাদ 

বা প্রবাদমূলক চলতি কথার অস্তিত্ব ছিল ক্লষা অঙ্থুমান কবা যায? 

কাবণ, এগুলি বচনা কবিবাব জন্য বচিত হয নাহ, মান্ষেব মনে আপনি 

জন্মিযাছে, তাই মাগ্ুষেব মুখ ভাপনি প্রচলিত হইয'ছে। প্রথম যিনি 

কাটা যে ম্বনেব চিটেব জাল।-পবম্পবাব ছুঃসহ'তা, বথ দেখা কলা বেচাব 

পবস্পবামুষঙ্গিক সস্তোব, ছুধেব সাঁধ ঘে(লে মিটানোব অন্থপযোগী ছুঃসাধ্যত।, 

অথব৷ অতিভক্কি-রূপ চোবেব লক্ষণ্বে সহজ কৌতুক অন্ত্রভব কবিষাঁছিলেন, 
তিনি তাহার প্রত্যক্ষ ভাবটি দৈনন্দিন সাধাবণ বুদ্ধিন টুকবা হিসাবে 
বিবৃত কবিযা যে ক্ষিপ্র টিগ্রণী কাটিমাছিলেন, ত'ছ। ক্রমে অত্যন্ত বাকো, 

জনশতিতে বা প্রবাদে পবিণত হইযাছিল। সান্গ'ৎ-অর্থে প্রধুক্ত এই 

সমস্ত কথিত বাক্য কালক্রমে কে'ন সাধানণ বিবষ, বস্থু ব। ঘটনখল উপলক্ষ্যে 

ব্যবন্ৃত হইষা প্রবাদেব একটি বিশিষ্ট লক্ষণেব সৃষ্টি কবিল। 

তাই মনে হয, প্রবাদ-বাক্যেব আদি-অষ্টা ছিল সাধাবণ মানুষ, যাহ।ব 

সাঁধাবণ বুদ্ধিব বভদশিতা! প্রথমে প্রবাদের উ 'কবণেব, পবে প্রবাদ, স্টি 
ও প্রচলন কবিয়াছিল। যাহা পিতাব বচন ছিল, তাহা কালক্রমে পুত্রের 

সম্পত্তি হইল? গৃহিণীব সবস ঝুলি গৃহেব বাহিবেও মেষেলি ছডাষ নিত্যত! 

লাভ কবিল; গ্রামেব মোড়লেব রসিকতা শ্রামেব আগুবাক্যে পবিণত 



২ ' বাংল! প্রবাদ 

হইল) শিল্পী বা কারিগরের ধারাবাহিক শিল্প-রহস্ত কোন প্রবচদের 
সংক্ষিপ্ত স্বায়িতে স্মরণীয় হইয়া রহিল। প্রবার্দের রচয়িতার নাম লুপ্ত 
হইল বটে, কিন্তু তাহার চটকন্দার বাক্য সাধারণের প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা 
বাস্তব অন্নভূতির নির্য্যাস হিসাবে লোক-প্রিয়তার কষ্টিপাথরে উত্তীর্ণ হইয়া 
লোকপরম্পরায় প্রচলিত হইল। ক্রমে সাহিত্যিক রচনায় উদ্ধত বা চলৃতি 
কথায় অন্তভুক্তি হইয়া ইহাদের রূপ ও রস পরিপুষ্ঠি ও স্থায়িত্ব লাভ 
করিল । 

কিন্তু সাধারণ মাম্থুষ ছাড়াও আর এক ব্যক্তি ছিলেন প্রবাদের উৎপত্তির 

মূলে, সমাজে যিনি ছিলেন বিদ্য। ও বুদ্ধির মধ্যাদায় জ্ঞানী পুরুষ বা ০180]9 

বলিয়া পরিচিত। যাহাদের চিন্তা করিবার সমর বা শক্তি ছিল না, 

তাহারা জ্ঞানী বাক্তির স্থবিবেচিত ও স্বল্লাক্ষরে সংক্ষিপ্ত বাক্যন্থ্র- 
গুলিকে জীবনের বিধি বলিয়া মানিয়া লইত। বাইবেলের পূর্ব খণ্ডে 
সলোমন-সংগৃহীত ৯.7:০9৬1)5 পুস্তকে যে 910১ 01 018 15৩ 

2120. 00611 09810 58111£5 আছে, তাহার অধিকাংশই এই ধরণের 

অতি প্রাচীন প্রবাদ-বাক্য। কিন্তু এই প্রাজ্ঞ বচন, খাহাকে ল্যাটিন 
ভাষায় 5৩11651119 বলে, তাহা সব সমষে ঠিক প্রবাদ বা [0109৮০1010111111 

নয়। এগুলি জ্ঞানীর জ্ঞানের নিক্ষর্ষ,_-নুচিত্তিত, স্বব্যক্ত এবং অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে উপদেশযূলক শীতি-বাক্য ; কিন্তু প্রবাদে পা্তিত্য, চিন্ত। বা উপদেশের 
প্রয়োজুন নাই। কোন' বিশিষ্ট ব্যক্তি, বস্তব বা ঘটনার উপলক্ষ্যে প্রবাদ- 
বাক্য বিশিষ্টভাবে অভিব্যক্ত-_যেমন, "দ্বিতীয়ার চ1দ দেখে, তল রইল 

গাছে বেঁকে ; জ্ঞানীর বচনে এরূপ কোন উপলক্ষ্য না থাকার তাহা নিচ্ছিন্ 
ও সাধারণভাবে নিম্মিত-_যেমন, “অহিংসা পরম ধর্ম । একটি, বিচিত্র 
বহুদশিতার স্বতঃপ্রবৃত্ত ও সরস সংক্ষেপ ; অন্যটি, জ্ঞান ও চিন্তার পরিপাকে 
প্রস্তুত নীতিকথার নির্ধযাস। কিস্ লোকোক্তি ও প্রাজ্ঞোক্তি উভয়ের মধ্যে 

পার্থক্যসত্বেও ব্যবহারিক জগতে উভয়ই কার্যকরী, এবং, জন্সাধারণের 
বারা প্রবাদ বলিয়া গৃহীত হইলে, উভয়ের সক্ স্বাতঙ্্য আর ততমনভাবে 
লক্ষিত হয় না। 

১ সলোমনের নামে ঢচলিলেও। এই সংগ্র্থের ষধ্যে ছুইটি বিভিন্ন সময়ের তর 
ধিশ্নেধিত হইয়াছে; প্রাচীনতম অংশ পারত আমলের, কিন্ত ইহার বর্তদান' আঁকার গ্রীক 
সখয়ের | এখানে ইহার বিচার নিশ্রয়োজন। 



ভূমিক। ৩ 

উভয় ক্ষেত্রেই, উপর হইতে নীচে, নীচ হইত্তে উপরে, ক্রধিক ব্যাপ্রির 
প্রক্রিয়া দেখা ধায়। "এক দিকে যেমন লেকোক্কি প্রাজ্জের চিন্তায় ও 

কর্মে প্রবেশ করে, অন্ত দিকে তেমনই প্রাজ্ঞোক্তি লোকের দৈননি'ন 
ভাষায় ও জীবনে বিস্তার লাভ করে। উভয়ের মধ্যবর্তী হইয়! বিরাজ 
করে সাহিত্যের চিরস্তন ঘুণ্যমাণ চক্র, যাহার দ্বারা তাহ'রা! উভয়ই 
কালে-কালে গৃহীত, পরিত্যক্ত বা পরিবন্তিত হইয়া আসে। অবশেষে 

যখন পার্থক্যের রেখা সুছিয়! যায়, তখন পরম্পরের সীমা-নির্দেশ আর 

সম্ভবপব হয় ন।। অনেক গ্রন্থকারের রচণাধ প্রবাদ-বাক্য স্থান পাইয়াছে, 

কিন্ত সেগুলি তাহাদের স্বরচিত, না জপগ্রতি হইতে ধৃত, তাহা সব 

সময় নিয় করা কঠিন। তেমনই জন-প্রবাদেও এমন অনেক বাক্য দেখ! 
যায়, যাহ। শেন পর্য্যন্ত গ্রস্থকাববিশেষের বচনায় চিহ্ছিত করা যায়। 

প্রবাঁদ-বাক্যের যেন্ধপেই উৎপত্তি হউক না কেন, ইহা! জাতির জীবনের 

প্রায় সমুদয় স্তরই ব্যাপ্ত করে। কিন্ প্রবাদের সদস্ত লক্ষণের মধ্যে 
একটি প্রধান লক্ষণ এই যে, ইহ! প্রবাদ বলিয়া লোক-সমাজে গৃহীত 

হইবে। অর্থাৎ ইহার সাফল্য নির্ভর কবে লোক-মনেব সরল স্বাভাবিক 

সমর্থনের উপর ; নিজের সাঙ্গ শিজর পরিচযের যে আকম্মিক বিশ্ব ও 

আমোদ, তাহাতেই ইহার বসেব উপলদ্ধি হয়। কোন কালে কোন বিশিষ্ট 
ব্যক্কিব দ্বার। কথিত হইলেও ইহা! সাধারণের নিবিবিশেন সম্পত্তি) সেইজন্য 
রচয়িতার নাম বা সাল-তারিখ মনে রাখিবার প্রয়োজন হয় নাই। ইহার 

বা উহার, একালের বা সেকালের নয়, ইহা সর্বকালের ও সর্বজনের | 

ব্যক্তিগত কিছু নাই বলিরা ইহা জাতিগত এবং অনেক সময়ে ইহা 
ব্যক্তির মুখে জাতির সমষ্টি-জ্ঞংনের অভিবাক্তি। বিশিষ্ট আকারে ও প্রকারে 

প্রকাশিত হইলেও, ইহা! সাধারণভাবে প্রবুক্ত ; কাহাকেও লক্ষ্য করা নয়, 
অথচ সকলকেই লক্ষ্য কর। ইহার উদ্দেশ্বা। এক জনের সহজ বুদ্ধিতে 
সহসা প্রতিফলিত হইলেও, ইহা! বহু জনের ম্থুলভ বুদ্ধির উপার ও ক্ষিপ্র 
প্রয়োগের অস্ত্র-0৪ 10 0£ 011 10027 201 (106 চ/15007 ০1 

121911 1 ইহা! সত্য সত্যই 1011919 । 

সেইজন্য, জাতির মনস্তত্ব বা আচার-ব্যবহার হিসাবে প্রবাদের যথেষ্ট 
মূল্য রহিয়াছে, কিন্ত নিছক নীতি বা তত্বকথা হিসাবে এই মূল্য চিরস্তন 
বা সার্বন্রনীন নয়| নীতি-বাক্যের সঙ্গে প্রবাদের পার্থক্য এইখানে যে, 



৪ বাংলা গ্রবাদ 

উচ্চ আদর্শ, তত্জ্ঞান বা লোকশিক্গ! প্রবাদের মূল কথ! দয়। প্রবাদের 

যধ্যে চিবস্তনত্ব আছে, কিন্ত চিরন্তন সত্যের পনর্দেশক বলিয়া ইহা'র 

চিবস্তনত্ব নয়। 'ধর্মেব কল বাতাসে নড়ে'-_নৈতিক জগতেব সত্য হইলেও 
ব্যবহারিক জগতেব তথ্য নয ঃ তেমনই 'জন, জামাই, ভাগনা, তিন নয 

আপনা+__ব্যবহারিক জগতেব তথ্য হইলেও, নৈতিক জগতে সত্য নয । 

প্রবাদেব প্রধান অস্থুপ্রেবক নৈতিক জ্ঞান নয, সাংসাবিক জ্ঞান; পবোক্ষ চিন্তা 

নষ, প্রত্যক্ষ অন্ভৃতি। যাহা নিত্য দষ্ট ও নিতান্ত পবিচিত, তাহা 

ভূষোদর্শন,-তাতাই যে বিশুদ্ধ সত্য হইবে, এমন নও কিন্তু তাহাই 

অধিকাংশ প্রবাদেব খোবাঁক যোগায। প্রবাদ মধ্যে যে সত্য শিহিতত 

থাকে, তাহা প্রাধই আপেক্ষিক সতা-_তন্বেব সতা নয, তথ্যে সত্য । 
প্রবাদেব অনেক দিক ত ই, কিন্তু প্রবাদ অুখাতঃ বাস্তবে ধা -ইহা 

পথঘাটেব প্রাজ্ঞতা, প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার স্বচ্ছন্দ প্রেকা*--% স1)01 

960151208 পাছা) 00100 10118 €50067161100, 1 সেইজন্য ইভা চট 

কবিয়া মনে লাগিষা যায, এবং প্রয়োজন হইলে চু কবিষা বাহিবে 

লাগানো যায়। এমন খুব কম প্রবাদ-ব'কা আছে, খাডা খদ্ধমান বাক্বাটীব 
মহাতারতেব মত বুঝাইযা না দিলে বুঝিতে পাকা যাধ ন।। সহজানাদাত। 

ও সহজপ্রযোগ প্রবাদ্েব লোকপ্রিষতাব ও লোবন্ব”ত লুপ্ত পা 

হইবাব একটি প্রধান কাবণ । 

কিন্ধ প্রবাদেব মণ্যে যে সত্য বা তথ্য নিহিত থকে তা অনেক সমষে 

শুধু নিবতিশয সহজ নষ, নিতাস্ত সাধাবণ ও সালস্ঠয, যাহাকে হবেজীতে 
[71900006 বলে। অনেকেব ধাবণা, এহ ব্পিধবস্তর তুচ্ছণ্তা বা চোন্তিব 

জন্যই প্রবাদে পটু ও কটু বসিকত।, ছডান ৬৭, খিপব পাবিপাটা ও 
অস্ুপ্রাস প্রভচ্চি শক্দালঙ্কাবেব তজিদ। প্রাযাভনাণ ভহণ| পঠিযাছে। 
সেইজন্য তাভাবা প্রবাদ-বাক্যকে মসকলা, ভডামি বা চালাডে হষ(বকিব 
চটকদার দ্ূুপাস্তুণ বলিষ! মনে কবেশ। পবে আমবা এই আনে ভাবের 
আলোচন! কবিন ; এখানে বাংল। প্রবাদ সম্বন্ধে এইটুকু বলিলে্ 1 চলিবে যে, 
এন্ধপ ধাবণাব মণল বহিষাছে বাঙ|লী জাতিৰ হাব, ভাল| &" বসিক ত]| 

সম্বন্ধে ভ্ঞানদৈন্য, মর্গ্রাহিতাব অঠাব, 'অথবা উৎকট হুষ্থাচার সিতা। 

ইহা সত্য যে, প্রাম অনেক বাংলা প্রব'ছ্ইে ্বতঃদ্কুপ্ত কৌতুক বাঁ ঝাবালো 
রসিকতার আমেজ আছে, কিন্তু সকল প্রবাদই যে রঙদাব হইবে "এমন পষ 



ভুমিকা! ৫ 
এবং অগ্ুপ্রাস মিল প্রতি ইহাকে লোকপ্রিষ করিলেও, এগুলি প্রবাছের 
অপরিহার্য অঙ্গ নয। এ কথাও ঠিক নষ যে, প্রবাদ-বাক্য গ্রাম্য ইতবতার 
সামিল। গ্রামের জাবন হইতে 'আাসিযাছে বলিষা, যাহাকে 1)800110 জা? 

বলে, তাহা বাংল। প্রবাদে স্ুস্প্ ; কিন্ম প্রায় সকল দেশেব প্রবাদেই ইহা 

অল্পধিস্তব দেখ। যায়, এবং যাহ] গ্রামের ভাভাই গ্রম্য নয অবণ্ঠ, প্রবাদেন 

ভাষা প্রাযই জোরালো, এবং অনেক সমন অনেক কথা খুব খেলাখুলিভাবেই 
বল! হইযাছে ং কিন্ত ইভান ভাম| দৈনন্দিন ব্যবভাবেব শক্তিশালী শালা, এবং 

জীবনের খনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা হহতে ইভাকে বিচ্ছিন্ন করিম দেখ! ষায না। 

এই ধবণেব ইংবেজী প্রবাদ সম্বন্ধে কোনও লেখক বলিতিছেন-%97% 
01 0119 ০991585৮ [019৮10১ 26 ঠ/1010211% 721211517” 7; বাংল 

প্রবাদ সন্বন্ধেও ঠিক এই কথা বলা যাঁষ। এ কথা মনে বাখিতে হইবে 
যে, পবাদেব সাফলা ইহার বিদযবস্ব উপব নির্ভব কনে না, নির্ভব কবে 

ইছাব সহজ প্রক'শ-ভজীব উপর, ইাব সাধ'বণ বুদ্ধব সবস চমৎকাবিত্বেব 
উপব, ইহ্াব সকক্ষিপ্ত ও সাভিপ্রাষ প্রযোগের সার্থকতাব উপল । শবেব 

স্বপ্রণ্তা ও "অর্থেধ শাধিক্য প্রবণ্দের একটি সাধাৰণ লক্ষণ, কিন্তু 01517] 

বা লঘু নাকৃন্ছরেন যে সং চাতুর্ধয তাভাই ইাব একমাত্র সম্বল নষ। 
প্রবাদেব উপযেগগিত'ব মূল কথ। এই যে, যাহা বলা হয তাহা! এত সহজ 

ও সুজ্ঞাত যে তৎক্ষণাঁৎ তাাব প্রযোগেক অভিপ্রাষ বা সঙ্কেত মর্মে আন্িষা 

প্রবেশ কবে। যখন আমবা বলি--“এতক কাটে ধাবে, আরে কাটে ভাবে।, 
তখন ধাবে-কাটা ও ভাবে-কাটা ছুইটি নিতান্ত প্বিচিত বস্বর তুলনা আমবা 
ইহাই ইঙ্গিত কবি যে, শুধু গুণীব গুণ নঘ, শিগুণেব পহাষসম্প্তিও সমান 

শক্তিশালী, তবে গুণই আসল জিশিস। যে বিষষেব উপলক্ষ্যে প্রবাদের 

প্রযোগ তাহা অব্যক্ত গাঁকিলেও অস্পষ্ট নষ, এবং চুম্বকে-প্রকাশ্তি বাঞ্ুনা 
ও দৃষ্টান্তেব সহঞ্জ সার্থকতাব উপবই প্রবাদেব মূল্য ও সমাদব নির্ভব কবে। 
সংক্কত কেশ-কাবো খাহাকে অন্যাপদেশ (এক বস্তব উপলক্ষো অন্ত বস্তুর 

বর্ণনা ) বলে, অথবা! সংগ্কত আলঙ্কাবিকদেব মতে যাহা উপমা-ধ্বনি, অপ্রস্রত- 

প্রশংসা বা ব্যাজন্ততি, প্রবাদেব মধ্যেও সেই বণেব সঙ্কেত অশ্ুপ্রবিষ্ট থাকে। 

সকল প্রবাদের ছাপ ও পোশাক ঠিক একবকম নয ? কিন্তু মনে হয়, 
প্রাচীনকালের প্রবাদগুলি ছিল সংক্ষিপ্ত, বাস্তবনিষ্ঠ ও উপদেশমূলক, এবং 
অতি সাধারণভাবে সাধারণ কথাই প্রকাশ করিত। পবে, দেশ কাল ও 



ঙ বাংলা প্রবাদ 

পাত্রের উপযোগী সাভিপ্রায় রসভাবণ প্রবাদের একটি প্রয়োজনীয় লক্ষণ 

হইয়া! ীড়াইল। কোন কোন পাশ্চাত্য পত্ডিতঘের মতে-- 
ঘ্/101.5911653 7:00669601 12010 006 /100 

বাইবেলের এই যে বাক্যটি, সলোমনেব প্রবাদ-সংগ্রহে নয়, সামুয়েলেন প্রথম 

ভাগে (1 9817. 24. 13) পাওয়া যায়, তাহাই নাঁকি সবচেষে প্রাচীন প্রবাদ- 

বাক্য।ৎ কিন্ত বাহাবা একথা বলেন, তীহাবা হয়ত বৈদিক বা সংক্কত 

সাহিত্যের খবব বাখেন না। বৈদিক বা সংস্কৃত সাহিত্য কতটা প্রবাদের 

প্রয়োগ ছিল, তাহাব কোন আলোচনা এ পর্য্যন্ত হয নাই) কিন্তু অগ্গুসন্ধান 
কবিলে বোধ হয় উক্ত প্রবাদ-বাকোব চেয়ে প্রাচীনতব দৃষ্টাস্ত তাবনতবার্ষেব 

সাহিত্যে পাওয়া যাইবে । উদাভবণ-স্বন্ধপ বলা মাইতে পাবে, খগ.বোদের 

একটি প্রসিদ্ধ সংবাদ-নুক্তে (১০।৯৫|১৫) উর্ববশীব মে-উক্কি-_ 

ন বৈ স্ত্বেণেনি সখ্যানি সস্তি 

সালাবৃকাণাং হাদ্যস্থেতা ॥: 

অথবা, অন্য একটি সাধাঁবণ অশ্বিনা-কর্তে (১০৪০২) ঘোলা কাক্ষীতীব যে 

সরস উপমা 

কো বাং শয়ুত্রা বিধবেব দেসবং 

মর্যযং ন যোমা কথুতে সধস্থ অ! | 

তাহা প্রবাদ-বাক্যেব মতি প্রাচীন সাহিদ্তিক প্রযোগ বলিষ!ই জনে ভয। 
পরবর্তী সংস্কত সাহিত্যেব লৌকিক আশাণচেকব কথ। ছা্ডিষা দিলেও, প্রাচীন 
ত্রাঙ্মণে ও বৌদ্ধ গ্রন্থেও এই শ্রেনাব বাক্য বিবল নয় | 

উল্লিখিত কারণগুলি ছাডা, আব একটি কাবণও প্রবদ-বাকা সফল ও 
সমাদৃত হইযাঁছে। বিভিন্ন ঘুগেব লেখকদেব বচনাতেও প্রবাদ-বাক্য বাক্যা- 
লঙ্ক!র হিসাবে আদব ও আভিজাত্য লাভ কবিয়াছে। ব্যাখ্যা বা দৃষ্টান্ত 
হিসাবে, কোন বিষমবস্তকে স্থাপিত ও পল্পবিত কব্বাব জন্য, অথব| অল্প কথাষ 

২ কিন্তু মিশর দেশের 73০০ 91 0176 [)890 পুস্তকে যে সব নীতি বাক্য ছে, তা 
অন্ততঃ খ্রীষপূর্বব ৩৭** গালে গ্রচলিত ছিল, এবং 1615510171 ও ইক রচনায় 
ষেলব প্রবাদতুলা বাক] রহিয়াছে, তাহার তারিখ অন্ততঃ হ্রীষ্টপূর্র্ব ৩৫৫০ | 

ও নারীর সঙ্গে সখা নাই, নারীর হৃদয় হইতেছে সালাবুকের হদয়। 
৪ বিধবা ঘেমন দেবরকে, নায়ী যেমন পুরুষকে শব্যায় আঙন করে।-__ইহ! উ্েধধোগা ধে 

উত্ভয় বচনই 'মেয়েলি” কথ|। 



ভূমিকা ৭ 

অনেক কথা বলিবার উদ্দেষ্ঠে ষে প্রবাদের উপকারিতা আছে, তাহা একালের 
ও সেকালের লেখকের অব্পবিষ্তর অস্ুভব করিয়াছেন । বাংল! সাছিত্যে কতটা 

এবং কি ভাবে প্রবাদ বা প্রবাদমূলক চল্ভি কথা ব্যবন্ৃণ্ত হইয়াছে, তাহাব সবিস্তর 

আলোচনা এ পর্য্স্ত হয় নাই 3 বিস্থ চর্য্য।পদ ও কৃষ্ণকীর্রন হইতে আরস্ত 

কবিয়া চণ্তীনজল ও 'অমদামজল পর্য্যস্ত সাহিন্তো যে অসংখ্য প্রবাদ-ৰাক্য প্রধুক্ত 

দা তুষ্ট হইয়া আসিষাছে, তাহাব যথেই নিদশ্ন প19ষা যায়। সাহিত্যিক 

বচনায় ধৃত প্রবাদের রূপে স্থিবৃতা নাই, প্রস্থাবান্থযাযী অথব। বিশ্্ট লেখকের 

মনোমত পবিবর্তন অস্বাভাবিক নয। এমন কি, কেন্গুলি প্রবাদ এবং 

কোন্গুলি লেখকেব স্ববচিত, তাডাঁও সব সময়ে ঠিক কবিমা বলা যায না। 
কিন্ত নিয়োদ্ধ ত বাক্যগুলিব তণ্ত্ধপ প্রবচন বর্তঃ'ন কালেও প্রচলিত বহিযাছে, 

এবং লি যে মুলত: জনপ্রতি হইতে গৃহীত, তাহাতে সন্দেহেব অবকাশ 

নাই। 
চর্ধ্যাপদে অন্ততঃ ছষটি প্রনাদ-বাক্য পাওযা যাইতোছে, যাহাব অগ্ররূপ 

দৃষ্টান্ত পববন্তী বা বর্মন কাঁলেও পাওযা যাইবে 

'মাপনা মাঁসে হবিণা বৈবী 1৭ (ভুসতকু ) 

গুক বো সে সাঁসা কল ॥ ( ভূম্তুকু ) 

বব স্থণ গোহালী কি সে ছুঠট বলন্দে ॥৬ ( সব্হ) 

হাথেবে কাঙ্কণ ম! লোউ দাপণ ॥* ( সবহ) 

দুহিল দুধু কি বেণ্টে সামা ॥* ( ঢ্রেন্টণ ) 

হাড়ীত ভাত নাহি শিতি আবেশী ॥ ( ঢেন্পণ ) 

লোক-সহিত্যেব প্রভাবে বড চগ্ডাদাসেব বষ্চকীঞুনে অপদ্িকিতব প্রবাঁদ- 

বাক্যের প্রষোগ বহিযাছে- 

ললাট লিখিত খণ্ডন না জাএ ॥ ( প্রথম সণ, ১৩১৩, প্র পৃ ৩৮ ) 
সী পি পপ সিন শপ 9 জি? 

&. পরে কুষ্ণকীর্ননের দৃষ্টান্ত ইহার পুনবক্তি বহিযান্ছে। বস্াপতি-“হ্রিণী জাগার 

ভাল কুটথ ৰিবদ'। 

৬ 'হষ্ট গ্নরুর চেয়ে শৃন্ভ গোয়াল ডাল'__আধুনিক প্রবচন । সং-বরং শৃ্ত! শাল ন চ 

খলু বরং হুষ্টবুষ 5: | 

৭. হাতে শাখ। দর্পণে দেখা--আঃ প্রঃ । 'হখে কঙ্কণং কিং দপপণেণ+-কপুরিমঞ্তরী | 

'হাধক ঝাঁকণ আরসীকি কাঙ্'-বিদ্ভাপতি। 'হাতে শঙ্খ, দেখিতে দর্পণ নাহি 

ঘু'জি-_ঘনযাম চক্রবর্তী । 

৮ “দোয়া ছধ বীটে সামায় ন/--আঃ প্রঃ । 



৮ বাংল। প্রবাদ 

দেখিল পাঁকিল বেল গাছের উপবে । 
আরতিল কাক তাক ভখিত্তে না পাবে ॥ (পু. ৪৫) 

জরুযা দেখিআ! যেহ্ৃ রুচক আহ্বল ॥ ( পৃ. ৪৯) 

লাজে সে হাবায়ি কাজে ॥ ( পৃ ৫5) 

পবধন দেখিলে কি পাএ ভিখাবা ॥ ( পৃ. ৫৯) 

মাকড়েব হাথে যেঙ্ন ঝুনা ণাবাঁকল ॥৯ (পু ৭২) 

চাবি পাঁস চাহো! যেন বনেব হবিণী ল 

নিজ মাষে জগতেব বৈবী ॥১০ (পৃ ৭৮) 

পোএব মুখে পববত টলে ॥ (পৃ. ৫০) 

যে থানে শচীন জাএ তথা বাটিআ বভাঁএ ॥১১ (পৃ ২৬) 
আপনাব মসে হবি জগতের বৈনী ॥ (পৃ. ৮৮) 

আপন গাঁএর মসে হবিণা বিকলী ॥ (পু ১০০) 

বিষাইল কাণ্ডের খাএ যেহেন হবিণী ॥ (পৃ. 2৯২) 

এভে হো! নাহি ঘুচে তোব মুখে ছুধবাস ॥ (পৃ. ৯৫) 

যাত খিধা বসে কিব! তাব কাচা পাক'এ ॥ (পৃ ৯৮) 

তোদ্ধে বাখোআ'ল জনে কড়া চাবি কডি *নে 

আপণাক জাণহ ঈশাবে | (পৃ. ১০৬) 

ভুড়ামিলে সো''দ লাগে তপ্ত ছুধ ॥ (পৃ. ১১৮) 

ভূখিল হযিলে' কাঙ্গাঞ্রি? ঢই হাঁণে না খাইএ ১২ (পৃ. ১১৮) 
মীকডেব যোগ্য কে নহে শজমূতী ॥ (পৃ. ১২২) 

'ভাতেব ভোখ কাহ্াঞ্ ফলে না পালাএ ॥ (পৃ. ১২৮) 
আপণা বাখিএ 'আপণে ॥ (পৃ ১৩৭) 

মুদিত ভাগার তাতে ন| সাম্বাএ চুবী ॥ (পূ ৯৮, ১৫০) 
সাপের মুখেতে কেঙে আঙ্গুল দেসী | ( পু. ১৭২) 
হাথ বাডাষিলে কি চান্দের লাগ পাই ॥ (পৃ ১৮০) 

» পরে চণ্ডীদাসের পদ হইতে উদ্ধত অনুরূপ প্রবচন দ্রষ্টব্য । 
১ কবিকম্কণ--“জগং হৈল বৈরী আপনার মাংসে'। 

১১ “যেখানে ছু'চ চলে ন! সেথানে বেটে চালায়? । 

১২ সংস্কৃত সুভাধিত--“বুভূক্ষিত; কিং দ্বিকরেণ তৃণক্ে। 'বড়েও ভূল নহি ভুহু করে 
খাঁএ--বিদ্ভ।পতি। “ক্ষিদে পেলে কি দুহাতে খায়-আঃ প্রঃ | 



ভূমিকা! ৯ 

গোপত কাজত কাহ্চাঞ্রি ছয় অখি বাবী ১৬ ॥ (পৃ. ১৮৫) 

আলপ কাম কৈলে হৈব বড় কাজ ॥ (পৃ. ১৯৭) 

দেখি সাঁধুব ধন চোব পড়ি মবে ॥ ( পৃ ১৯৮) 

পাত পাতি! কেন্তে নাহি দেহ ভাত ॥ (পূ. ২১০) 

বন “পাডে "আগ বছ'বি জগজনে জাণ। 

মোব মন পোডে ফেক কুস্তাবেন পণা ১৪ ॥ ( পু. ২৯৪) 

দহ বুলা ঝাপ ধ্িলে। সে মোব স্ত্রথাহল ল ॥ (পৃ. 28৪) 

কাটিল ঘাঁঅত লে বস খেই কত ॥ (পৃ. 2৯৬ ) 
ম।বস্ত/ক যে শা মার তাব পাঁনা লা ন পাতবে ॥ (পৃ. ২৭৬) 

যে ডাল করবো মো তশ্ন সে ডাল ভ'ডিযা পড়ে ॥ ( পৃ, ৩৭২) 

তাত না খাধিলি তবে ভাভাব কাবণে। 

শাক বখহিতে তোঁন্দে আদবাহ কোক্ত 1১৭ (পৃ, ৩৯৭) 

সোনা আাঙ্গিলে আছে উপ1এ জুটিএ আগ্ুনতাপে। 

পুরুম-নভা ৩(জিল ভুতিএ কাহাব বাপে ॥ (পৃ ৩৬৭) 

ভাগিল সোশান ঘট ঘুডীবাক পাবি | 

উত্তম মননেব নেহা] তেভেশ সুবাবা ॥ 

যে পুণি অধম ভন আন্তুব কপট । 

তাঁহার সে নেছা যেক্ক মণ্টিব ঘট 1১৯ (পৃ ৩৯৭) ইত্যাদি 

এইবপ মঙ্গলকাবা-সমূগে, কুত্তিবাস ও কা'শীবামেব বামাষণ ও মহাভাবত 
প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে প্রবাঁদের টুকবাঁব শ্ত'ব নাই । কাশীবাম দাসের 

পরবে শিণ্দ, নাহি দেখ ছিদ্র আপনাব ॥ 

চোবা নাহি শোনে কভু ধর্মে কাহিণী॥ 

কুকুব যজ্ছেব হবি খাইতে ইচ্ছিল । 
শিশির | পপপীসপি | লাশ পপর 

১৩ বারীম্মবৈরী। 

১৪ পণী-পোয়ান, চুলী। যখা, “কুমারের পনে যেন পৌড়ে পোড়ে পোড়' ঈশ্বর ওপ্ত। 

“যন পৌড়ে সবাই দেখে, মন পোড়ে কেউ দেখে নাজ: প্রঃ । 

১৫ হখন তাহার জদ্ত অন্ন ত্যাগ করিলে, তখন সামান্ত শাকে আদর কেন? 

১৬ আঃ প্রঃ--ভ।লর পিরীত পোনার বান, ভাঙণে বানান যার়। খলের পিরীত মাটির 

হাড়ি, কাটলে ফেলায় ' বিচ্ঞ'পতি--'হইঁজনক প্রেম হেম সমতুল। দহিতে কনক ছিগুণ 

ছয়ে যুল |" 



১৩ বাংলা প্রবাদ 

কতক্ষণ জলের তিলক রহে ভালে । 

কতক্ষণ রহে শিলা শৃন্তেতে মারিলে ॥১৭ 

কৃতিবাসের 

আপ্ত ছিদ্র না জানিপ্ পরকে দিস্ খোটা ॥ 

আপনি কুঠাঁব মারি আপনাঁব পায় ॥ 

বামন হইয়া হাত বাঁডাইলি চাদে ॥ 

কবিকঙ্কণের 

জামাতা ভাগিনা অন আপনাব নয় ॥ 

জাঘু, ভান্ছ, কুশান্, শীতের পরিত্রাণ ॥ 

ঘনরাম চক্রবস্তীর 

ঘ্বতের কলস নারী, পুরুষ অনল ॥ 

বিফল জীবন যার স্বতস্তব| নারী ॥ 

অথব। মাণিক গাস্তুলিব 

বাডায়েছি টাদে হাঁত হইয়া! বামন ॥ 

না যায় খগডন কভু কপালের লেখা ॥ 

প্রভৃতি বাক্য এখনও জনশ্রতিতে লুপ্ত হয় নাই । 

কতকগুলি প্রবাদ আষাব লেখক-পরম্পরায় পুনরুক্ত হইযা আসিষাছে 

যেমন, কত্তিবামের ( অজর্দ বায়বার ) 

শিবে কৈল সর্পাঘাতি কোথা বাধিবি তাগা ॥ 

বাক্যের অনুরূপ আমরা পাইতেছি কবিকক্কণে 

লোচিনে দংশিল অসি কোনখানে দিব তাগাবন্ধ ॥ 

রামপ্রসাদের বিষ্ঠানুননব 

কোথা বান্ধিবেক তাগা শিবে সপাদঘাত ॥ 

এবং গোপাল উড়ের গানে 

শিরে এখন সর্পাঘ।ত তাগা দিব কোথ| ॥ 

১৭ অঙ্জুনের লক্ষ্যেদ-বর্ণনায়। ঘনরাম চক্রবস্তীর ধর্মামঙ্গলে এই পংকজ হৃষুটি এইকপ 

পাওয়। যায় (কানাডার শরংবর )-- কতক্ষণ জলের তিলক রয় ভালে কত? রয় শিল। 

শৃঙ্টেতে ফেলিলে ।'-_ প্রাচীন সাহিত্যে উদাহত অন্ঠান্চ প্রবচন বর্তমান সংগ্রহের মধ্যে ব্ান্থানে 

উদাহর়ণ-্ঘরূপ পাওয়! হাইবে। 



ভূমিকা ১৬ 

আবার, কবিকস্কাণের 

কুপুত্র হইলে'ম। না হয় বিমুখ ॥ 

বাক্যটি মাণিক গাঙ্গুলির ধর্দ্মজলেও দেখিতে পাই 
কুপুত্র হইলে তাকে মায়ে নাতি ফেলে ॥ 

তেমনি দাশু রায়ের পাঁচালীতে 

কুপুত্র অনেক ভয়, কুমাত কখনো নয় ॥ 

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় 
কুপুত্র আনেকে হয়, কুমাতা ত কেহ নয় ॥ 

এবং আপ্ট,নি ফিরিজ্ির কবি-গানে 

অতি কুমতি কুপুত্র ব'লে, আপনিও কুমাতা হ'লে আমার কপালে ॥ 

দীনবন্ধু মিত্রেল গঞ্চপাঞ্ছে__ 

কুপুত্র অনেক ভয় কুমাতা কখনো নয় ॥ 

ধারাবাহিক উদাইবণ ভিসংবে আমব। আবও পাইতেছি, কৃত্তিবাসের 
(কিক্বিন্ধাকাগে) 

পিপিডার পাঁখা-উঠে মবিবাপ তবে ॥ 

এই প্রবচন প্রতিধ্বনিত হইয়। আসিয়াছে কবিকস্কণেব চত্তীমজলে 
কিবা মৃত্যুহেতু পাখ উঠে পিপিডাক ॥ 

মাণিক গাঙ্গুলি ধর্মে 

পিপীলা পালক বাধে মবিবার তব ॥ 

রামেশ্বরের শিবায়নে 

পিপীলিকান পাখ-দণও মরিবাতুব উঠে ॥ 

এবং ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় 

মরণের হেতু উঠে পিগীডাব পাখা ॥ 

বৈষ্ৰ পদাবলী গীতধর্ী, কিন্তু পলাবলীর মুধাও যথেষ্ট প্রবাদেব প্রয়োগ 
রহিয়াছে । চণ্ীদাসের শামে প্রচলিত 

চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া ফুকরি কান্দিতে নারে ॥ 

পদের অনুরূপ পদ বিগ্ভাপতিতে রহিয়াছে 
চোব-রষণী জনি মনে মনে রোয়ই অন্থরে বদন ছপাই ॥ 

এবং জ্ঞানদাসের একটি বাক্যও তাহার অনুনূপ 

চোরের রমণী যেন ফুকরিতে নারে ॥ 



১২. বাংল। প্রবাদ 

এগুলি যে প্রবাদ-বাক্য, তাহ! বিভিন্ন রচয়িতার পুনরুক্তি হইতে বুঝা 

যায়, এবং বর্তমান কালেও এই তাৎপর্যোর প্রবাদ স্বপরিচিত | বড়, 
চণ্ডীদীসের সম্পাদক দেখাইয়! দিয়াছেন যে, উপবে উদ্ধত 

মাকড়ের হাথে যেজ্জ ঝুন! নাবীকল ॥ 

এই বাক্যটি চণ্ডীাসেব ভণিতাধুক্ত একটি অপ্রকাশিত পদেও পাওয়। যাঁয় 
মাকড়ের হাতে নারিকল। 

খাইতে সাধ ভাঙ্গিতে শাহি বল ॥ 

এবং ইহার সহিত তুলনীয় দাশু রায়ের 
নাবিকেল কি খেতে পারে বানরে ॥ 

উদাহরণস্বরূপ আরও বল! যাইতে পাবে যে, বিদ্যাপতির 
বানব-কণ্ঠে কি যে'তিমমাল ॥ 

'বডেও ভূখল নহি দুহু কবে খায়ে ॥ 

হাথক কাকণ, আরসী কি কাজ ॥ 

চণ্তীদাঁসের 

যাহ'বে.মরমী কহি সে বাসযে প্র | 

ননদিনী দেখয়ে চোখের বালি ! 

শঙ্খ-বণিকের কবাত যেমন আসিতে যাইতে কাছে 

জিহবা সহিত দস্তের পিরীতি সময পাইলে কাটে ॥ 

জ্ঞানদাসের 

পানি তৈল নহ গাঁ পিরা'ত ॥ 

বরাকর দাশী সোনা সাধ ॥ 

পদাঘাত কেছ্ছু কোন ভুজজ-মাথাষ ॥ 

গোবিন্দদাসের 

কাকর অজনে কো পুন নাচে ॥ 

হাতক লক্ষ্মী চরণপরে ডারমু ॥ 

ন। পহছলে মরি কহিলে খকারি ॥ 

অথবা লোচনদাসের 
সতাসতী সব বিড়ালনী ভাল আমি জানি ॥ 

প্রভৃতি নিছক প্রবাদ বা প্রবাদের সামিল বলিয়াই মনে হয়। 



ভূমিক। ১৩ 

অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে তারতচান্দের রচনায় প্রবুক্ত বা হ্বরচিত 

প্রবাদের ছড়াছড়ি রহিয়াছে-_- 
হাভাতে যগ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায় ॥ 

কড়ি ফটুকা চি'ড়ে দই বন্ধু নাই কড়ি বই 
কড়িতে বাঘের ছুধ মিলে ॥ 

কড়িতে বুড়ার বিয়া! কড়ি লোভে মরে গিয়া ॥ 

যার কর্ম তারে সাজে অন্ত লোকে লাঠি ব!জে ॥ 
মন্ের সাধন কিংবা শরীর পাতন ॥ 

যদি দেখে আটাঅটি কাঁদিয়া ভিজায় মাটি ॥ 

ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন ॥ 

বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, তাহার অর্ধেক চাষ, 
-* "ভিক্ষা মাগা নেব নৈব চ॥ 

সে কে বিস্তর মিছা যে কে বিস্তর ॥ 

এবে বুডা তবু কিছু গু ডা আছে শেষে ॥ 

হাঁয় বিধি, পাকা আম দীডকাকে খায় ॥ 

বেডা নেডে যেন গুহাস্থেব মন বুঝা ॥ 

তিন কাল গেল মোর এফ কাল আছে ॥ 

যত আনি তত নাই, না ঘুচিল খাই খাই ॥ 
মাঁতঙ পড়িলে দ'রে পতঙ্গ প্রহার করে ॥ 

মুখে এক মনে আর ॥ 

যতন নহিলে নাহি মিলয়ে রতন ॥ 

এক তস্ম অ'র ছার, দোমগুণ কব কার ॥ 

অন্য লোকে ভূর] দেয়, ভাগ্যে আমি চিনি ॥ 

মিছ। কথা সিচা জল কতক্ষণ রয় ॥ 

লোকে বলে-পাঁপ কাপ ক'দিনে লুকায় ॥ 

হাটের দুয়ারে কি কপাট ॥ 
রোগী ধেন নিম খায় মুিয়া নয়ন ॥ 
পরম্পরা-পরম্পর শুনি এই ক্ষত । 
সত্ীর ভাগ্যে ধন, পুরুষের ভাগ্যে পুত্র ॥ 
স্থয়। যদি দেয় নিম সেই হন চিনি | 
ছুয়া যদি চিনি দেয় নিম হন তিনি ॥ 



শ৪ বাংলা প্রবাদ 

খরধায় ছুঁতে কাটে যাচ্ছি! 
সাপগেব বাসায় ভেকেরে লাচায় ॥ 

আপার সংসাবে সার শ্বশুরের বর ॥ 

নাই-ঘবে সদা খাই খাই ॥ 
বাবণের দোষে যেন সিদ্ধুব বন্ধন ॥ 

আমাব ঘটিল দুর্য্যোধনেব মবণ ॥ 

আলোতে কিঞ্চিৎ ভাল, প্রমাদ আধারে ॥ 

বুঝি বা চোবেব ধন বাটপাডে খাষ ॥ 

চোবেব কথাষ কোথা কে কবে প্রত্যয ॥ 

কত কষ্টে মিলে এটে, নাহি মিলে থোড় ॥ 

ক্ষ্ুষঘে তাতা হযে দেহ তসবেতত হাত ॥ 

বয়সে না দেখি গাছ পাথন বন্মাক ॥ 

সোনা ফেলি কেবল আঁচলে গিবা সার ॥ 

দানী ভাড়া যাষ, সঙ্গী ভাড়া যয কবে ॥ 

লক্ষ্মী হইল লক্ষ।ছাড়া ॥ 
অন্নপুর্ণা যাব ঘবে, সে কাদে অন্নেব তবে ॥ 

মাটিমুঠা ধব বদি সোনামুঠা হবে ॥ 

ভবিষ্যৎ ভাবি কেব! বর্তমানে মবে ॥ 

উলটিয়। চোব গৃহী বান্ধে বুঝি শেষে ॥ 

বাতাসে পাতিয়া ফাদ ধণবে দিতে পাবি চাদ ॥ 

যাভাব লাগিষ! চুবি কবি গিষা সেইজন কহে চচাব ॥ 
ওঝার ঘাডে বোকা ॥ 

স্র(লোকেব মত পড়ি মাবি খেতে পাবে ॥ 

যাধঘবেসিদ সেকিযায নিদ॥ 

দই নাবা বিনা নাহি পতিব আদব ॥ 

বসিকের স্থানে ভয় বসেব বিস্তাব ॥ 

ভেকে ভুলাইয়! পন্সে ভৃজগ মধু খাষ ॥ 
আটে-প্িঠে ঘড় যেই সেই দড় হবে ॥ 
নারী যাব স্বতস্তরা সে জন জায়ন্তে মরা ॥ 

বট 



ভুমিকা ১৫ 

€পান্ডান কাটিয়! বানায় আল | 
মানসে কাটে কুষড়। দ্বেম ॥ 

পুরুষের ভার যাহা, নাবী লাকি পারে তাহা ॥ 
কতেক কহিব আর পুঁথি বেডে যায় 1 

কাব খাড়ে ছু'টা মাথা এ কর্ণ কবিবে ॥ 

অন্তরে না! সহে ব্যাজ বাহিরে বাড়ায় লাজ ॥ 

লাভ কে করিতে চায়, মূল রাখা হইল দায় ॥ 

অরণ্য-বোদনে কিবা ফল ॥ 

পুজা না হইতে মাগে আগে-ভাগে বব ॥ 
স্্াহলাক করিতে নাবে শ্রুতিব বিচাব ॥ 

ছুর্দেব যখন ধবে ভাল কন্ম মন্দ কবে ॥ 

দেব বিশা কোন কম্ম না ভব ঘটনা ॥ 

মঙ্গল কলস হান চবণে ঠেলিলে ॥ 

»ত ছোট, আঁম বড, এ বছ প্রমাদ ॥ 

পেহ্ষছ্ধ অভাব শাল নাশিনীজামাই ॥ 

যে জন আপন বুঝ, পব ছুঃথ তবে জুঝে ॥ 

বুধ নব যে জান সন্ধান | 

শগব পুভিলে দেবালষ কি এডাষ ॥ 

পডিলে ভেডাঁব শৃজে ভাঙ্গে হীবাধাব ॥ 

তিস্ঞবনে তুমি ভাল, আন সব কাল লো ॥ 

নীচ যদি উচ্চ ভাষে, স্বুদ্ধি উড্ায় হাসে ॥ 

দুঃখ বিনা নহে সখ ॥ 

না মিলিল দড়ি, না মিলিল কডি, কলসী কিন্ত তোব 

একে আবনভ্ভিতে হয আবে অবসব ॥ 

আদব কাজের বেলা তাবপব অবহ্েল। ॥ 

যেমন আপন শীতি পরে দেখ সেই বাতি ॥ 
গুণ হইয়। দোষ হইল বিস্তার পন্ঘ্যায় ॥ 
চুণকালি দিলি গালে ॥ 
পুরাণে কোরানে দেখ সকলি ঈশ্বব ॥ 

সহসা করিতে কম্ম ধঙ্দশান্ত্রে মানা ॥ 



চু বাংলা শ্রবাদ 

কাছে ভাল বল যারে, পাছে মলা বল তারে ॥ 

বব পিবীতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হানতে দড়ি ক্ষণেকে চাদ 1১৮ 

ইত্যাদি। রামপ্রসাদেব গানেও 
পাঁকা ধানে মই ॥ 

মাথ। নাই মাথাব্যথা! ॥ 
মাব সোহাগে বাপেব আদব ॥ 

ছেলেব হাতে কল] নয ম", ফাঁকি দিয়ে কেডে খাবা ॥ 

বিধিলিপি কপালজোডা ॥ 

বযে বেড|ও ভূততব বোঝ। ॥ 

কলুব চে'খঢাকা বলদেব মত ॥ 

এ দেহ পাচ ফুলেব সাজি, তুই হলিনে কাঞ্জেব কাজা ॥ 
কাচমুল্যে কঞ্চন বিকা'লি ॥ 

নইক আমি আটাশৈ ছেলে, ভষ পাব না চোখ বাঙালে ॥ 

জাগ! ঘবে চুবিব কথ ॥ 

জাগবণে ভষং নাস্তি | 

ভূতেক বেগাব মন থেটে ॥ 
কিল খেষে কিল চুকি ॥ 

এ সংসার ধো'ব।ণ টাটি ॥ 
প্রন্থৃতি স্ুপবিচিত প্রবচনেব অভাব নাই। বামপ্রসাদেব বিদ্যাসুনদবেও 

যথেষ্ট দৃষ্টান্ত পাওষা যা 
বিষম সক হাউ। পণ ॥ 

এক গালে চুণ পিল, আব গালে কাণি ॥ 
আজিব কালি কি পান্দাড তব, গ্ভু | 

হাঁনিস। খ!ভাব চে"ট খসে দিসি লোন ॥ 

কে পাবে ভুলাতে কাব ঘাডে ছটা মাথ| ॥ 

উল্টা চোরা! গৃহী বান্ধে। 

তাল বটে জীষস্ত মছেতে পোকা পাড ॥ 

অশ্বগ।ম[! হত বাক্যে হত্যা দ্ৌণাচার্যয ॥ 
২০ অনা 

১৮ ভারতচজ্জ হইতে এই উদ্ধতি সম্পূর্ণ নহে। অন্থাগ্ত উদবাহরণ আমাদের সংগ্রহের মধ্যে 
যথাস্থানে পাওয়া বাইবে। 
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গলায় আঙল দিয়া কেন তোল কাশ ॥ 
খুঁড়িতে কেঁচুয়া পাছে উঠে কালসাপ ॥ 
আপনার মান গো আপনি যত্বে বাখি। 

লোকে বলে কাটা কান টুল দিয়! ঢাকি ॥ 
কুকুবে প্রশ্রষ দিলে ফান্ধে চডে এক তিলে ॥ 

গল্প ঝাড়ে বডই 'আঠাবমেসে যত ॥ 

ছ্রোঁভার হাপানে ছু'ডী হল তন্তসাবা ॥ 

আকাশে ফেলিতে ছেপ এসে গাষে পড়ে ॥ 

অতিবুদ্ধি পৌঁদে দডি তার ভোগ কবি ॥ 

আকাশের চাদ সে পায় শিজ ভাতে ॥ 

খাও হে বাঁপব কলা দিম্সা ছোলা গুড ॥ ইত্যাদি । ১৯ 

এইকপ প্রাচীন সাহিত্যে প্রবাদের যে যথেষ্ট প্রয়োগ বহিষাছে, তাহাব 

সযদ্ধু ও সবিস্তব আলোচন1 না হইলে, এগুলিব লোকপ্রিধতা, ব্যবহারের 

পাবম্পর্যা ও প্রাচীন কপেব নির্ণয় কলা যাইব লা। 0010. 700002210 

06107181151) 15:05625 ২ নামক ইধান্জী প্রবদেব অভিধানে প্রাষ দশ 

হাঁজীব ইংবেজী প্রবাদ সংগৃহীত হইযা17ছ, এব* ইতব্জৌ সাহিত্যেব আদি-কাল 

হইতে আধুনিক সময পর্যন্ত প্রত্যেক প্রবাদ-বাক্যেব প্রয়োগের উদ্দাহবণ 

দেওয়] হইযাছে। সাহিত্যে দিক হইতে, বাংলা প্রবাদেবও এই ধবণেব 

নিতান্ত প্রয়োজনীয় অভিধান সঙ্কলিত হওয! বাঞ্চনীষ, তাঁভাতে সআান্দহ নাই। 

ছুই 

পুর্ব আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে যে, প্রাচীন বাংল সাহিত্যের 
কোন যুগেই প্রবাদ-বাক্যেব প্রযোগ উপেক্ষিত হয নাই। কিন্তু এই 
সাহিত্য ছিল মোট'মুটি গল্ভীব প্রপ্কীতিব বচনা, যাহা দেবদেবীব উপাখ্যান, 

সপ হাল আপ আপা সপ সা পপ সক পা শে বি কস তা আআ পপ 

১৯ রামেশ্বরের শিবায়ন প্রভৃতি গ্রস্থেও যথেষ্ট প্রবাদ ও চল্তি কথা রহিয়াছে, কিন্ত ঝাহুলোর 

ভয়ে তাহ! উদ্ধত হইল না। উদাহরণ বর্তমান সংখ্রহের মধ্যেই জৃব্য। 

২৭ জগতের বিভিক্ন জাতি ও দেশের প্রবাদের সংখ্যার ইয়ত্তা নাই । ইংলগ, জনি, 

স্থুইডেন। রুশিরা, ফিনল্যাড ও এইটো নিয়া, ইউরোপের কেবলমাত্র এই ছদ্ছটি দেশের লিপিবদ্ধ 

গ্রবাদের মংখা! নাকি-প্রাঙ্গ বিশ লক্ষ | 

৮ 



১৮ বাংলা গ্রধাদ 

কিংবস্তী ও শক্কিবর্ণনার বাহুলো, অথবা বাৎসল্য, ভক্তি ও গ্রীতিব সঙ্গীত- 

মাধূর্ষ্যে পর্যবসিত ছিল । জনসাঁধাবণেব সাহিত্য বলিয়া প্রবাদেব অবসব 

ছিল, এবং যেখানে সম্ভব সেখানে প্রবাদেব টুকধাগুলি যে ইতস্তরতঃ 

বিক্ষিপ্ত হয় নাই তাহা নয; কিন্তু এই প্রাচীন সাহিত্যের গতি ও প্ররূতি 

ঘরোয়া প্রবাদ-কৌতুকেব ঠিক অন্গকুল ছিল না। পববস্তী সমযে তাবতচন্্র 
প্রভৃতিব বচনাবলীতে প্রবাদেব যে অধিকতব প্রাচুর্য দেখিতে পাওয়া যায, 

তাহাব কাব, লৌকিক সাহিত্যের বাস্তব প্রেবণা, আমোদ ও বসিকতা এই 

ধবণেব বচনায় অধিকতব আত্মপ্রকাশ কবিয়াছিল। বাক্য-বীতিকে সরস, 

সহজ ও সতেজ কবিবার জন্ত ইহাতে যে লৌকিক প্রবাদ বা প্রবাদমূলক 
বাকাংশ আপনা-আপনি আ'নিযা পড়িবে, তাহ1| কিছুই আশ্চর্য নয় | 

তাহা ছাঁডা, ভারতচন্ত্র ছিলেন সংস্কত ভাষা ও সাহিত্যেব স্ল্লাক্ষব গাঁটবচশার 

রসজ্ঞ। সংঙ্কতেব আদশে বাকৃ-সংহতি ও বাকৃচাতুধ্যেব যে চমৎকাবিত্ব 
ভাবতচন্ত্রকে প্রবোচিত করিযাঁছিল, তাহার সঙ্গে প্রবাদেব সংক্ষিপ্ত ও 

সাভিপ্রায বসিকতার অনৈক্য ছিল না। এমন কি, তাহাব অনেকগুলি সবস 

প্রবচন সংস্কত বাকোর ভাবাচ্ুবাদ বলিলে অতুযুক্তি হয় না। 

ভাবতচন্ত্র, বাম্প্রসাদ ও বামেশ্বরেব বস-্রচণায় যে প্রবাদ-প্রবণতা 

দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাব জের উনবিংশ শতাব্দীতেও চলিযাছিল । 

কিন্ত আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রবাদ-প্রযোগেব সমধিক প্রারর্ধ্য 
দেখিতে পাওয়া যায় উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় হইতে চতুর্থ পাদ 
পর্য্যস্ত। ভবানীচবণ, হুতোম ও টেকটাদ হইতে আবস্ত কবিয়া দাণু বায়, 
ঈশ্বর গুপ্ত ও দীনবন্ধু পর্য্যস্ত বাংল! ভাষায় যে বিচিত্র বেগবান বস-সাহিত্যের 
সথষ্টি হইয়াছিল, তাহা প্রবাদ ও চল্তি কথাব সবস খণ্ডগুলিকে বাংলা 
বাক্য-রীতির ও বসিকতাব খাঁটি নিদর্শন হিসাবে সাদবে ও স্বচ্ছন্দে গ্রহণ 

কবিয়াছিল। এই সকল বচনায় প্রবাদ-বাক্যেব যেরূপ অবাধ ও নিরবচ্ছির 
প্রয়োগ দেখিতে পাওষ। যায়, তাহাতে মনে হয, ইহাই ছিল বাংলা; সাহিত্যে 
প্রবাদের ষুগ। তাই কেবল রস-বচনাঁতে নয়, সে-যুগের অন্যবিধ [রচনাতেও 

এপ প্রবৃত্তির অতাব নাই। উদাহরণস্বরূপ বল! যাইতে পাবে, ১২ খ্রষ্টান্দে 

প্রকাশিত গৌরমোহন বিদ্তালঙ্কাবের শরীশিক্ষা বিধায়ক পুণ্তিকার প্রথম 
ত্রিশ পৃষ্ঠায় প্রায় পধত্রিশটি প্রবাঁদ-বাক্যের প্রয়োগ রহিয়াছে" 1তখনকার 
দিনে পিতান্ত অচল চলিত-ভাষার স্বপক্ষে ও নিতান্ত অসাধু সাধু-ভাষার 



ভূমিকা ১৯ 

বিপক্ষে যে আন্দোলন শুরু হইয়াছিল, তাহার দ্বারা প্রবাদ-বাক্যের 
প্রবেশের দ্বার অবারিত্ত হুইয়াছিল। পরে যখন বাংলা রস-সাহিত্যে 
বাংলার নিজন্ব ভাব ও ভঙ্গীর স্বাভাবিক সৌনধ্য ও উপঘোগিভার প্রথম 
উপলব্ধি হইয়াছিল, তখনই প্রবাদের বহুল প্রচলন পুনরায় আরব্ধ 5ইয়াছিল। 

ইহা সম্ভব ও সুসাধ্য হইয়াছিল কাঁরণ, এই সকল রচনা হইতে দেখিতে 
পাই যে, একালেব চেয়ে সেকালে প্রবাদের যথেষ্ট বেওযাজ ছিল। প্রত্যেক 

দশটি বাক্যে একটি প্রবাদ বা প্রবাদমূলক বাক্যের ব্যবহার বাংল! বাক্য- 
রীতির বৈশিষ্ট্য হুইস্জা ঈ্রাডাইপ়াছিল। এখনও এমন অনেক বরস্ক লোক 

আছেন, বাহাদের ইহা চিরাগত 'অভ্যাস। স্ুতবাং এই অভ্যাস ঝ। 

কথাবার্তীর ধাবা যে রস-সাহিত্যে প্রতিফলিত হইবে, আহা বিচিত্র নয়। 
ধাহার৷ লেখক তাহারা নিছক কল্পনা-ব্যবসায়ী বা তত্বজ্ঞানী ছিলেন না; 

তাহারা ছ্ি'লন সংসারাভিজ্ঞ বাস্তব-সচেতন রসজ্ঞ শিলী। বিদেশী ভাৰ 

ও তলীর আমদানী সন্ব্বেও বাঙালীব রস-জীবন যে বাঙালীর তাৰ ও ভাষা 

হইতে দুরে থাকিতে পারে না, তাছা তাহার! বেশ ভাল করিয়াই বুঝিয়া- 
ছিলেন। তাহারা যে-চিত্র আঁকিতেন, তাহা নিখুঁত ও সম্পূর্ণ করিয়াই 
আকিতেন ? স্থক্াচীরনিষ্ঠার খাতিবে কোন কিছু বাদ দিয়া তাহাকে কৃত্রিম 
ও অস্বাভাবিক করিতে পারিতেন না। তাই তাহাদের চিত্রে সাধারণ মানুষ, 

তাহার দৈনন্দিন কথাবার্তা, ভাবভঙ্গী, আচার-ব্যবহার, সমস্ত লইয়াই সহজ 
ও সমগ্রভাবে আবিভূত হইয়াছে ; এমন কি, তাহাদের যথেচ্ছ-প্রযুক্ত প্রবাদ- 

বাক্য ও চলৃতি কথার মধ্য দিয়াই তাহারা যেন জীবস্ত হইয়। উঠিয়াছে। 
অনেক প্রবচন এখন বহু বাবহ!রে জীর্ণ হইয়। গিয়াছে, কিন্ত তখনকার দিনে 
তাহাদের নৃতনত্ব ও সার্থকতা ছিল। শুধু তাহাই নয়, “আলালের ঘরের 
দুলাল+, “বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রে? “কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ”, “সধবার 

একাদশী”, “চক্ষুদান”, 'উভয় সঙ্কট, “কুপণের ধন”, “যেমন কর্ম তেমনি ফল", 

“যেমন বোগ তেমনি রোঝা+, হিতে বিপরীত+, “ভাগের মা গজ! পায় না 

প্রভৃতি তৎকালীন গ্রন্থের নামকরণ হইতেই গ্রন্থকারদের প্রবাদ-ব্যবহারের 
পক্ষপাতিত্ব কিরূপ ছিল, তাহা বুঝা! যাইবে । 

এইরূপে, শুধু প্রাত্যহিক জীবনে নয়, সাহিত্যিক নিবন্ধেও, প্রবাদ বা 
প্রবাদমূলক বাক্যাংশ বাঙালীর ভাব ও তাষার ভিত্তি হইয়া ঈাড়াইয়াছিল। 
মক পূর্বেই বলিয্নাছি, প্রয়োগের সার্থকতা হইতেছে প্রবাদের লোক- 



২৩ বাংল। প্রবাদ 

প্রিয়তার একটি কারণ, কিন্ত আর একটি সাধারণ ও বনুবিস্তুত কারণ হইতেছে 
-গতান্গগতিকতা। যাহা! সহজে সিদ্ধ হয়, তাহীর অন্য কষ্ট স্বীকার করা 
মা্ছুষের স্বভাববিরুদ্ধ। একজন যাহা বলিয় গিয়াছে ও পাঁচজনের মুখে যাহা 

চলিয়। আসিতেছে তাহা আগুবাক্যের সামিল ; কার্য্যক্ষেত্রে ব্যবহার করিলে 

তাহ। নিরর্থক পুনরুক্তি নয়। মুখফেরতা হইলে চল্তি কথার কদর বাড়িয়া 
যায়, রস ত নিশ্চয়ই বাড়ে ? এবং তাহাতে স্থবিধাও অনেক। পুবাতন কথা 

আবার নূতন করিয়৷ চিন্তা করিবার ও নূতন ভঙ্গীতে প্রকাশ করিরার আয়াস 

হইতে অব্যাহতি পাঁওয়! যায়। এমন অনেক বিষয় আছে, যাহ! ভাল করিয়া 
বা জোরের সহিত বুঝানো! কঠিন, অথবা বুঝা ইতে হইলে অনেক বাক্যব্যয় 
করিতে হয়। সেখানে যদি হাতের কাছে তৈয়ারি ছুই-চারিটি প্রবাদ-বাক্য 

থাকে ও তাহার সমর্থ ও সংক্ষিপ্ত ব্যঞ্জনা কাধ্যকবী হয়, তবে এত মাথা 

ঘাযাইবার বা মুখ নাঁডিবার প্রয়োজন কি? প্রবাদেব বাধা রাস্তায় চিস্তাব 
বা প্রকাশ-প্রয়াসের বালাই নাই ; বরং লোকমান্ত বলিয়! প্রমাণ, রূপক, দৃষ্টান্ত 
বা নজির হিসাবে, প্রবাদের সগ্ভ ও শক্তিশালী গুরুত্ব এবং হৃদয়গ্রাহিত। 

লোকপ্রত্যয়ের ক্ষিপ্র অস্ত্র হইয়] দীডায়। 

কিন্তু প্রবাদেব লোকপ্রিয়তা ও উপকারিতা সত্তেও এ কথা বুঝিতে বিলম্ব 

হইল না যে, সাভিত্যে বা! দৈনন্দিন ব্যবহারে প্রবাদেব অত)ধিক অথবা 
অবিচারিত প্রয়োগ সকল.সময়ে বাঞ্ছনীয় নয়। নিত্যদুষ্ট বস্তর যত যাহা 
চিরাগত জনশ্রুতিতে অত্যন্ত পরিচিত, অথব! ভাড়াটিয়া গাডির মত যাহা 
সাধারণের কার্ষ্যে নিতান্ত জীর্ণ ও অবসন্ন, তাহার চমৎকারিত্ব কমিয়া আসে। 
সচরাচর ব্যবহৃত প্রবাদ-বাক্য কালক্রমে অকিঞ্চিংকর, তুচ্ছ ও নিক্ষল হইয়া 
যায় এবং তাহাব প্রয়োগ, বুদ্ধির নয়, বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দেয় ৷ 156 1560 
10091:9 13101058110 00015 71968 0161-_-এ কথাও প্রবাদ-বাক্য 

হইয়া গিয়াছে । অত্যন্ত প্রবাদের যথাতথ! ব্যবহার যৌলিক চিত্ত| বা ভাব- 
প্রকাশের পরিচয় দেয় না, অক্ষম-ও অলস মনের হুল উপায় না আবরণ 
হইয়া ্লড়ায়। সাহিত্যের বা! শিক্ষা-বিস্তারের যে-ধুগে বিচার-বৃদি, চিন্তা 
শক্তি, ভাব-তুয়িষ্ঠতা, অথবা হৃষ্টির বৈচিত্র্য ও প্রাচূর্য্য দেখা যা? , সে-যুগে 
বাক্যালঙ্কার হিসাবে প্রবাদের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘা সাহিত্যিক মল্য অনেক 
পরিমাণে কমিয়া যায়। গত শতাব্দীতে যখন নৃতন যুগের নু িক্! শুধু 
আত্মসাৎ নয় আত্মস্থ হইল এবং সাহিত্যিক আদর্শের ও 
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মোড় ফিরাইয়া দিল, তখুন বাংলা সাহিত্যের ভাব, ভাষা ও তঙগী নূতন করিয়া 
গড়িয়। উঠিল। ব্যক্তিগত তাবুকতা ও কল্পনার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকসাহিত্য 
ও লোকের বৃহত্তর দৈনন্দিন জীবনের প্রভান আর তেমন শক্তিশালী হইয়া 
রহিল না। নিত্যনৃতন প্রেরণায় অধিকতর প্রতিভাশালী লেখকদের নিজস্ব 

উদ্ভাবনী শক্তি নিত্যনৃতন বাক্য-রাঁতির স্থ্টি করিতে লাগিল; তখন আর 

প্রবাদের মামুলী শব ও ভাষার অবকাশ রহিল নাঁ। কল্পনার প্রাচুর্ধ্য, ভাবের 
সমৃদ্ধি, ভঙ্গীর নৃতনত্ব ও ভাষার শ্রশ্ব্ধ্য যতই উৎকষ প্রাপ্ত হয়, ততই প্রচলিত 

প্রবাদ-বাক্যের পুরাতন প্রয়োজন বাতিল হইয়া যায়। বাক্তির স্বাত্থ্য- 
বোধের ফলে প্রাত্যহিক জীবনেও মানুষ নিজের অভিজ্ঞতা নিজেই অর্জন 

করিতে চায়, নিজের ভাব নিজের ভাষায় ব্যক্ত করা শ্রেয়স্কর মনে করে। 

কিন্তু প্রবাদগুলি অচল হইয়া! আসিলেও, প্রবাদমূলক বাক্যাংশগুলি থাকিয়৷ 
যায় এবং **র অস্থিমজ্জাগত হইয়। তাহার সরস বাক্য-রীতির অপরিহার্ষ্য 

অঙ্গ হইয়া ঈীড়ায়। 

ইহা হইতে বুঝ। যাইবে, প্রত্যেক যুগের একটি বিশিষ্ট মনোধর্ম্ 
থাকিলেও, যখন মাম্থষের মন বস্তুগত বিশেষ হইতে ভাবগত নির্বিশেষে 
পৌছায়, তখনই তাহ! প্রবাদের ব্যবহার হইতে অব্যবহারে চলিয়া যাঁর। 
অন্য সাহিত্যের ইতিহাসেও ইহার উদাহরণ পাওয়! যায়। ইংরেজী সাহিত্যে 

মধ্যযুগের প্রবাদ-মনক্কতার উত্তরা ধিকা রা হইয়াছিলেন চস'র ও এলিজাবেখীয় 
সাহিত্যিকগণ ; কিন্তু সেক্সপীযর ও মিল্টনের আবিতভাবের পর, প্রবাদ-প্রয়োগ 

এতই জার্ণ ও বিস্বাপ হইয়া গিয়াছিল যে লর্ড চেঞ্'রফিল্ড তাহ!র পুত্রকে শিষ্ট 
আদশের উপদেশ পিয়া লিখিয়াছিলেন £ 4& হয 01 9.১11101] 11561 1723 
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আমাদের দেশে, সাহিত্যের আদর্শ ও রুচির পরিবর্তনের ফলে, আধুনিক 

কালের ভাব-ধিলাসী সাহিত্যে, এমন কি রস-রচনাতেও, প্রবাদের ব্যবহার 

বিরল হুইয়!'পড়িয়াছে। কিন্ত গত শতাব্দীতে শুধু সাহিত্যে নয়, দৈনন্দিন 

জীবনেও, প্রবাদের প্রচুর প্রচলন ছিল। এমন দিন ছিল যখন আমাদের 
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দেশের মেয়েবা কর্ায় কথাষ ছড়া কাটিত; এবং কথায় কথায় প্রবাদের 

অবভাবণ! পুরুষেব রসিকতার অঙ্গ ছিল। এখনও হয়ত ছুই-একজন প্রাচীন 

কালেব রসিক পুকষ আছেন, ধাহাব! প্রবাদেব সংবাদ বাখেন ং কিন্ত এক 

বধীয্বসী মহিলা ভিন্ন আজকালকার ছেলে বা যেষেদেব কাছে ইহা শুনিবাব 
প্রত্যাশা নাই ; তাভাবা ইহা জানে না এবং জামিবাব কৌড়লও বাখে না। 

উপবে জাতিব চিন্তায ও সাহিত্যে যে মৌলিকতা-বৃদ্ধিব কথা বলা 

হইয়াছে, তাহা সাধারণ কাবণ হইলেও, বাংল। প্রবাদেব প্রতি বাঙালীর অশব্ধা 

বা! উদাসীনত ব কযষেকটি বিশেষ কাবণ আছে। অসংখ্য বাংল প্রবচনের 

মধ্যে বাঙালীব যে ভীক্ষ বসবৃদ্ধিব পরিচষ আছে, তাহা আমবা এখন জানি না 

বা বুঝিতে পাবি না, তাঁহাব একটি কাবণ হইতেছে যে, আমবা শিক্ষা, ভাবে 
ও চিন্তায বাঙালী হইযাও অবাঁঙালী হইতে বসিযাছি। আমবা ন্তন আঁদব- 

কায়দা অভ্যস্ত হইযাছি, নূতন ধবণেব ভদ্রতা শিখিষাছি : চাপ হাঁসি ও 

মাপা কথাব কৃত্রিম সৌজন্তে আমবা সুস্থ ভাব ও সবল খাঁনাব স্বাভাবিক 
স্বচ্ছতা স্বীকাব কবি না) নিছক মনোবিলাসেব মোহে প্র।ণেব সহজ অন্থুনূতি 

ও আননাটুকু প্রা ভূলিয! গিযাঁছি। তাই একদিন বিদেশী কেতাষ স্বদেশী 
আন্দোলন শুরু কবিয়া বিজাতীয় ভাবে স্বজাতিক্কে ভালবাসিবাব ভান 

কবিষাছি। হ্ছাব ফলে যে সুক্ম সৌখিন দেশ-কাল-নিবপেক্ষ কালচাব- 
বিলাসী মনোভাবের আবির্ভাব হইযাছে, ঢ্তানা নবশিক্ষিত বাঙালীর রস ও 

রুচির আঙগুভবকে জনসাধাবণেব জীবন হুইতে অনেক দৃবে লইষা গিয়াছে । 
সে জীবন যত সত্য, যত স্বাভাবিক, যত আস্তবিক হউক না কেন, আধুনিক 

সভ্যতাব ভদ্রসমাজে তাহাব গ্রাম্যতা ও অর্ধনগ্রতার স্থান নাই। দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুব বামকষ্জ পরমহংসকে জামা-কামিজ পবিয়া তবে তাহাব বৈঠকখানায় 
আসিতে অন্থবোধ কবিয়াছিলেন। আধুনিক ডুয়িংরুমের আবহাওযাতে, 
যাহা কথাবার্ভায় বেশভূষায় কেতাছ্বস্ত নষ, তাহার অসত্য উপস্থিতিতে যে 

রুচিবিলামী বাঙাল শিহবিষ! উঠিবেন, তাহা কিছুই বিচিত্র নয়। 
কিন্ত গত যুগেব বাঙালীব দেহ ও মনের স্বাস্থ্য অটুট খিল, তাই 

তাহাদের বলি উপলন্ধিতে সহজ জীবনের স্বাভাবিক গ্রাম্যতার [আবিষ্কার 
তয় বা লজ্জার কারণ ছিল না। প্রাণ ছিল বলিষাই তাহারা প্রাণ খুলিয়া 
হাসিতে পাবিতেন, প্রাণ খুলিয়া কথা বলিতে পারিতেন ) এবং (াহাদের 
্বতঃপফুর্ত প্রাণের আনন হুম্ম বা কৃত্রিম কুচিব অপেক্ষা রাধিত ন!। 
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ঠেটামি, নোংরামি বা ভাড়ামি রসিকত। নয়, কিন্ত যাহা বাঙালীর জীবনের 
স্বতঃসিদ্ধ ও নিজগ্ব বৈঁিষ্ট্, যাহা তাহার চিরন্তন ভাবভঙ্গী, চালচলন, 
রীতিবিধির স্বভাবতঃ অনুকুল ও উপযোগী, বাঙালীর সেই প্রাণখোলা 
কথাবার্! ও জীবনযাত্রার অনাডস্বর প্রণালী, আজকাল বিজাতীয় শিষ্াচারের 

কৃত্রিম ও প্রাণশূন্ত আবরণে ঢাকা পড়িয়াছে। সনাতন জেঠামি দেহ ও 
মনের যোগ রাখিত, কিন্ত অধুনাতন নেকামি নিজ্জাঁব ও অসাব। 
পূর্বকাঁলের তাবভঙ্গী হ।স্তকৌতুক সবই যে ভাল ছিল তাহা নয়) কিন্ত 
সেকালের রঙ্গ-তামাসা, শ্লেঘ, গালিগালাজ, এমন কি আদিরসাত্মক উক্তির 

মধ্যেও একটি স্বাভাবিক সবল ও খাঁটি বাংলা স্বর ছিল, যাহা আধুনিক 
ভাঁবগদ্গদ বিলাতীশ্বাংলা গৎ-এব মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতে পাঁবিতেছে 

না,_সেইটুকুই ছিল বাঙালীর প্রাণের জিশিস। বর্তমান কালে এই 
হুস্থ প্রীণধর্মেব সহজ বসজ্ঞানেব পবিবর্থে ক্মামবা মাজ্জিত কচির 

শুচিব।হগ্রস্ত হইয়াছি। পবেব মুখে ঝাল খাইয়া পুথিপডা কালচারের 

উত্তাপে আমর! অতীন্দ্রিয় বসেব রসিক হইয়াছি, তাই রসিকতা জিনিসটি 

কি তাহাও বুঝাইয়া দিতে হয়! ভাব-সর্বস্ব সাহিত্যেব ভিতব দিয়! 

রধীন্ত্র-যুগ যে মাজ্জিত রুচির প্রবর্তন কবিয়াছে, তাহা উৎ্কট রুচিবাগীশতায় 
আসিয়া পৌছিয়াছে বলিয়া, অনেকে ইহাকে ব্রাহ্ম মনোভাবের যুগ 
বলিয়াছেন ; কারণ এই বুগের আধিপত্যেব সময় হইতেই যে আমাদের 
রুচিধ্বজিত] চরমে উঠিয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। 

এরূপ মনোভাবের আওতায় বাংলার নিজস্ব প্রবচনগুণি যে লুগুপ্রায 

হুইয়! যাইবে, তাহ! সহজেই বুঝা! যায়। এগুলি একদিন সর্বসমাজের ও 
সর্ধবশ্রেণীর সম্পর্দ ছিল ; পুরাতন হইলেও অপরিবর্তনীষ পুরাতন । যাহারা 
এগুলি বাস্তব জীবনে অস্কুতব কবিয়াছিলেন, তাহারা একালের নন, সেকালেরও 

নন, সর্বকালের বাঙালী । যেমন গানে, উপাখ্যানে ও মজলকাব্যে, তেমনই 

প্রবাদের মধ্যেও বাঙালীর বাঙালীয়ানা নানারূপে নালাভলীতে ফুটিয়া 

উঠ্িয়াছে ; ইহার মর্খগ্রহণ করিতে হইলে বাঙালী হইয় বাঙালীকে বুঝিতে 
হইবে ।" ইছার রস-প্রেরণা আসিয়াছে দেশের আলো-বাযু-ক্ল হইতে, 
জাতির জীবিত চেতনা! হইতে । উচ্চ ভাবুকতা ও কল্পনা ব্যতিরেকেও 
এগুলি রস-সংপৃক্ত হইয়া উঠে) কারণ যাহা অস্ফুট ও অতীন্ত্িক্ন তাহা 
নহে, যাহা প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ, বাঙালীর সেই রস-জীবনই এগুলিতে রূপান্তরিত 
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হইয়াছে। কিন্তু বাঙালী জীবনের এই সনাতন সংস্কার ও সংঙ্কতির বঙ্গে 

সম্পর্ক হারাইয়। বর্তমান শিক্ষিতশ্বন্ত বাঙালী *তাহার বাঙালীত্বটুকুও 

হারাইয়াছে, সম্ভায় পরের ধনে বড়মানুধি করিতে গিয়া নিজের ঘরের 
পুঁজির কথা ভূলিয়া গিয়াছে। সুতরাং বাঙালীর চিবস্তন প্রবচনগুলিও যে 

ুপ্তপ্রায় হইয়াছে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই, ছুঃখিত হইবাব 
যথেষ্ট কারণ আছে । 

এরূপ মনোভাবের আর একটি আছুধঙ্গিক কাবণ আছে। প্রবা- 

বাক্যগুলি যে জীবন্ত ভাবায় রচিত, সে শাষা আমব! প্রায় ভুলিয়া! গিয়াছি, 

মে ভাষার রন ও রহ্ম্য এখন আব তেমন করিয়া আস্মাদ করিতে পারি না। 

আধুনিক অভিজাত সাহিত্যের বা জীবনের যে তাষা তাহা আর যাহাই 
হউক, বাঙালীব সনাতন বাংল। নয। থাহারা এই অধুনাতন ভাষার 
অধিকারী, তাহার! স্পদ্ধা কবিয়া থাকেন, বিশ্ব-সাহিত্যের আওতা শ্থষ্ট 
তাঁহাদের অতীন্দিয়-রস-গ্রাহী যে বিশ্বভাষা, তাহাব নাকি কোন ভৌগোলিক 
পর্দা নাই, জাতিগত সংক্কতিব সংস্থান নাই, বীতি-বিশুদ্ধিব বালাই নাই। 
স্থতরাং বাংল! ভাষার নিজস্ব বাঁণাভঙ্গীব অথবা! ইহার বহুসাধন।লন্ম চিরাগতত 
রূপ ও রলেব কোণ খবর বাখিবার বা আঘত্ত কবিবাব প্রমোজন তীাহাব! 
স্বীকাব করেন না! ইহা সত্য যে, লেখক-বিশেনেব ব্যক্তিগত ভাসা বানি 
তাহার বিশিষ্ট পবিকল্পণা বা ন্মস্থর্গত ভাব-প্রবহেব উপব নির্ভল কবে; কিন্ত 
একথাও অস্বীকাব করা যান ন| যে, ভাবাব সাধাবণ ভাব-প্রকাশেব থে 
পদ্ধতি, বাক্যবীতিব যে চিবস্থণ ভঙ্গা, তাহার গুপ্য়ল কেবল ব্যাক্তির 
মনোভুমিততি নয়, জাতির বসচেতনাব মধ্যেও বিস্ত। প্রত্যেক ভাদার 
একটি সনাতন ও সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য আডে, যাহাঁকে ইংবেজীতে ইহার 
£€0103 ব| তাব-প্রকুতি বলে। তাধাব এই স্বতাবধর্দেব নিখুঁত লক্ষণ 
নির্দেশ করা যায় না, কাবণ ইহা যুগে-বুগে বহু মনীশীর সাধনার বৈচিত্র] 
পরিপুষ্ট | ইন্না কেবল ব্যাকবণ, অভিধান বা অলঙ্কার মান্য কবিয়া শব্দবিষ্তাসে 
পর্যবসিত নয) ইহা জাতির আয্মচৈতন্মে উপর প্রতিষ্ঠিত, তার স্বকীয় 
চিন্তার ধারা, বীতি-নীতি, চাল-চলন, রাগ-বিবাগ, ভাব-কল্পনার স্বতঃসিদ্ধ 
প্রকাশ-পদ্ধতি। বাংলা ভাষারও এইরূপ একটি বিশিষ্ট ভঙ্গী আছে, যাহাতে 
শুধু ব্যক্তিগত ভাবনা নয়, সমষ্টিগত প্রাণেব চেতনাও নিজন্ব রূপ ধা ণকরে। 
সাধুবা কথ্য তাবার প্রশ্ন নিরর্থক, কারণ যাহা বাংলার প্ররুত ভাষা তাহ! 
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পাধুও নয়, কথ্যও লয়; তাহাই ইহার একমাত্র সুস্থ সুন্দর প্রাণবান ভাষা, 
ইহার স্বাভাবিক প্রকাশধর্মের ও এত্তিহাগিক পরিণতির সহজ বিকাশ। 

জাতির যে রসচেতনার উপর বাংলা ভাষার এই অধুন।-বিরল প্রকাশ- 

পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত, তাহাব একটি বিশিষ্ট রূপ আমরা দেখিতে পাই বাংলা 
প্রবাদগুলির মধ্যে। ইহা এত সহজ ও স্বভাবাসুগত যে 'অসংখ্য প্রবাদ বা 

প্রবারের টুকরা বাংল! 10101 বা নাক্য-নীতিতে অবাপে মিশিয়া গিয়া 
ভাষার ভিত্তিমূল গঠিত কবিয়াছে। সেইজন্য ভাষাব দিক দিয়াও এই 
প্রবাদগুলির যথে্ মূল্য রহিয়াছে । গণ্ত বুগে ধাহাব। বাংলা সাধুন্ভাবা গড়িয়া 
তুলিয়াছিলেন, ত্াহাব| সংস্কতের মোহে ইভাব পাশ কাটাইয়া গিয়া একটি 

অশ্রদ্ধেয় ও অসাধু ভামার সৃষ্টি কবিয়াছিলেন। অধিকতব অজ্ঞতার বশে, 

অথবা নৃতন শিক্ষা প্রবলতর মোহে, আধুনিক শিক্ষিত-নামধেয় নাগরিকের! 

প্রবাদের সনাতন ভাষাকে গ্রামাতাদোষ-দুষ্ট মনে করেন, ইহার নাকি কোন 

আভিজাত্য নাই! তাহাদের ধারণায় বাংল! প্রবাদ-বাক্যগুলি সমাজের 

নিয়স্তরে নামিয়া গিয়াছে, শিক্ষিত লোকের মুখে শোভি পায়ন। । কিন্ত 

তাভাবা একথ| জানেন না বা মানেন ন| যে, জাতির ভাষা ও জাবন পরম্পর- 

বিচ্ছিন্ন ভইয়া থাকিতে পাবে না। আধুনিক তথাকথিত অভিজাত 
সাহিতোন ভাষায় মনেক সৌখিনতা আছে, কিন্ত জীবনের স্পন্দন নাই। 
বাংল। প্রবাদ ভাবা মেই স্পন্দনে স্পন্দিত, যাঁহা বাঙালাব বাস্তব জীবনের 

নিজস্ব। ইহাঁব আভিঙ্ঞাঁহয পবমুখাপেক্ষ। ভদ্দাতান্কবণ নয়, জাতির 

প্রাণেব পবম্পবাগত সম্পদ্বে উপব গ্রতিষ্ঠিত। বিজ্গাতায় হাব ও ভঙ্গার 

পাকে প্রস্তত অথল! ইংবেজী-তক্জমা-কবা অ্ি আধুণিন ভংমাষ ধাহবা 

অভ্যন্ত, তাহারা ইহার মন্দ গ্রহণ করিতে পাবেন না, ম্্যাদ।ও বুঝেন না। 

প্রবচনগুলির তাঘা মাজ্জিত ও ভদ্রসমাঁজের উপযোগী নয় বলিয়। যে 

উপেক্ষার প্রবৃত্তি দেখা যায়, তাহার মুলে রহিয়াছে এই বিরুত 

বিজ!তীয়ভাবাপন্ন ভদ্্রতাস্ুকারী মনোভাব। এ কথার উল্লেখ আমর! 

পূর্বেই রুচি সম্পর্কে করিয়াছি; কিন্তু এই ভাষার "স্থান-কালোপফোগী 
সরসতা৷ ও স্বত-স্ফৃর্ত সরলতাকে যে-সব কালচ *-পন্থী রুচিবাগীশেরা খ্রাম্যতার 
নামান্তর বলিয়া মনে করেন, তাহারা] ভুলিযা যান যে, বাস্তব-পরায়ণতা ইহাব 
গুণ, দৌষ নয়। ভাষার অসংযম ভাবেব প্রাবলাই শচিত করে, কারণ এই 
জোরালো ও রসালো ভাষার জন্ম হইতেছে জাতির অতি-্ঞাগ্রত বাস্তব" 
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অস্ুতৃতিব স্বাভাবিক রসপ্রেবণাষ । হয়ত কথাগুল্সি আবও সৃচ্ ও মার্জিত 

কবিয়া বলা যাইতে পাবিত, কিন্তু তাহা 'ত'ত খাটি হইত না। 'খীটি' শক্ের 

অর্থে আমবা ইহাই বুঝি যে, এই ভাষা বাংলার অন্তঃপুব, হাট-বাঁজাব, মাঠ- 

ঘাটেব ভাষা; ইহাব প্রকাশওঙ্গী বাঁলাব নিজস্ব সংস্কার ও সংস্কৃতির 

স্বাভাবিক পদ্ধতি । ভেজালেব য্গে খাঁটিব আদব নাই ; কিন্তু ভাবে, তঙগীতে, 
বর্ণনাষ, সর্বত্র কৃত্িমতাব একান্ত অভাব হইতেছে এই ভাঁষাব একটি প্রধান 
গুণ। ইহাঁব মধ্যে অযথা ম্ভাকামি ব| কৃত্রিম ভাব-কজনাব কুক্গ শিষ্টাচাব 

নাই। আধুনিক মাপকাঠিতে অশিষ্ট ও অমার্জিত হইলেও, ইহা প্রত্যক্ষ 
অন্থভূতিব ফল এবং শাঁষাণ প্রকৃতিগত সহজ সামর্থ স্বচ্ড ও স্বচ্ছন্দ | 

আজকাল আমবা সভ্য হইন|ছি, সেইজন্য সহজ কথা সহজ কবিয়। বলিতে 
পাবি না। কৃত্রিম সভাতাঁব একটি অঙ্গ হইতেছে-_ইহাব বাহিবেন ফিটফাট 

চাঁকচিক্য। ভিত্তবে ছুঁচোব কীর্তন হউক না কেন, বাহিবে কৌচাব পত্বন 

থাকিলেই হুইল। তাষাগত কুকচিতে 'আমবা শিভবিযা উঠি, কিন্কু ভাবগত 

কুরুচি, প্রত্যক্ষ ও পবোক্ষঙাবে আকাবে ও ইঙ্গিতে, গোপন বিষবিসর্পে 
মত ওতঃস্প্রাত থাকিলে আমাদেব কচিধধবজিতাঁব ব্যাঘাত হয না। বাস্তাব 

নীচে প্রচ্ছন্ন পৃতিগন্ধমষ শৌচত্রাব থাকাল কি হইনে, আধুনিক সত্য 
নগবীব উপব ত পবিষ্কাব-পবিচ্ছন্ন বাস্তাঘাট, পার্ক-মঘদান, ইলেকটিক আলো 
ও ব্যাগ্যষ্ট্যাণ্ড রহিযাছেণ সেক'লে বাঁন্তাব উপবেই একধানে পয়ঃপ্রণালী 

থাকিত, যাহাবা পথ চলিত তাহাবা ইহ!কে প্রত্যক্ষভাবে দেখিযাই পরিহার 
করিত। কিন্ত এখন আমবা সভ্যতাব উৎকর্ষে উঠিয়া, সমস্ত বিধশ্বাবকে 
মুক্ত জগতেব আলো ও বাতাস হইতে বিচ্ছিন্ন কবিয়া, গুপ্তভঙগীব স্থলে 
চালাইয়া দিযা, অ'বও ভতযাবহ বোগের আমদানি কবিষাছি। সেকালের 

বনিকতা, বাঙালীর বারওযাবীতলায়, অন্য বসেব মধ্যে বা পশ্চাতে, অনেক 

সমষ উলঙ্গ হইয়! নামিত, অথবা আসবে নামিযা নাচিতে নাচিতে উলঙ্গ 
হইত। কিন্তু আজকালকার রুচিসম্মত রসিকতা, বিনযাতিমানী সুক্াচাব- 
নিষ্ঠতাব আববণে, ডুষিংকমেব আদব-কাযদাব গৃঢতাষ, অর্ধনগ্ন 
ইঙ্গিতে, লোভয়িত্রী বিষকন্তার মোহিনী যৃত্তি ধাবণ কবিষাছে ||" 
০210 বলিয়াছেন--“সবাই জানে সব তত্ব, কাঁপড়খান! য 

আধুনিক সভ্যতা, কাপড়খানি নহে, কাপড়ের ভগ্নাংশটুকু, কি 

রাখে তাহা সর্বজনবিদিত। 
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আধুনিক ভত্তরসমাজে। ও ভদ্রসাহিত্যে বাংলা প্রবাদগুলি প্রত্যক্ষভাবে 

নিন্দিত না হইলেও পরোক্ষভাবে উপেক্ষিত হুইয়াছে। কিন্ত প্রবাদের যাহা 

সার ও বৈচিত্র, তাহা রসবোধহীন কালধর্্মে বিস্বাদ বা বিতাড়িত হইলেও 

কোনদিন একেবারে ক্ষন হইবার নয়। পৃর্ববেই বলিয়াছি, প্রবাদগুলি বজ্জিত 
হইলেও, প্রবাদঘূুলক বাক্যাংশগুলি বাংলা ভাষাব সনাতন 1101 বা সরস 

বাক্য-রীতির মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে; তাহান পবিত্যাগে ভাষার 
অঙ্গহানি হয় । এ পর্য্যন্ত বাংলা ভাষার 10106100975 01 চ1778583 20 

[01019 বা বাক্য-পদ্ধতির অভিধান সঙ্কলিত হয নাই। খাটি বাংলাব 
101010গুলি আমরা প্রা ভুলিতে বসিধাছি ? ইভার সংবক্ষণের জন্য প্রবাদ-বাক্য 

বা বাক্যাংশের সংগ্রহ নিতান্ত প্রযোজনীম | তাহা ভাড়া, সাহিত্যেও প্রবাদেব 

ক্ুবিচারিত, সার্থক ও অনন্তিরিক্ত প্রযোগ, ব্যগুনে লবণের মত, চিরকালই 
বাক্যালঙ্কাব তিসাবে স্থান পাইয়াছে ও পাইবে, যদিও 'ভাবালুতার 
মি্টতালোলুপ আধুনিক সৌখিন পাঠক তাহার আস্বাদ বরদাস্ত করিতে 
পাবেন না। আট-সর্বস্ব ভদ্রসাতিতা ও রুচি-সর্বন্থ ভদ্রসমাজ যতই ভ্রকুটি 

বা নাসিকা-কুঞ্চন করুক না কেন, বাংলা প্রবাদগুলি বাঙালী জনসাধাবাণের 

নিতান্ত নিজস্ব ও চিবস্তন সম্পদ, যাহা তাহাদের প্রাত্যহিক ভাষায়, স্থুলভ 

জ্বান ও সহজ রসিকতার উপায় হিসাবে, অন্তভূত হইয়া গিয়াছে । সাধাবণ 

প্রবাদগুলির অধিকাংশই বাংলা দেশের গ্রামের ছবির, গ্রামের স্থৃতির অপেক্ষা 
বাখে, কিন্ত আধুনিক কালে গ্রামের জীবনেও পরিবর্তন আমিযাছে ) নৃতন 
সভ্যতার ভ্রব্যসামণ্রী, চালচলন, ভাবভাষ! লইষা কৃত্রিম নাগরিক মনোবুতি 
গ্রামের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িযাছে। সম্প্রতি বাংলা সাহিত্যে গ্রামের 

ও জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয স্থাপন করাইবার চেষ্টা দেখা 

যায়। ইহা উল্লেখযোগ্য, যে সকল আধুনিক শক্তিশালী লেখকের এ 
বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অনুভূতি আছে, তাহাদের মধ্যে তারাশস্কর 

বন্দ্যোপাধ্যাষের গল্পগুলিতে যথেষ্ট প্রবাদ-বাক্যের প্রয়োগ দেখা যায়, যাহা 

অপ্রাসঙ্গিক ব! নিরর্থক হয় নাই। 

তিন 

ধাছার! বাংল! প্রবাদগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন, তাহার! জানেন 

ষে, বাংল! প্রবাদগুলির একটি বিশিষ্ট রূপ এবং বাঙালীর কাছে একটি বিশিষ্ট 



২৮ বাংল প্রবাদ 

রন আছে, যাহা গভীর ও অক্ষয় । কিন্তু যেষদু সঙ্গীতের রূপ ও রস 
ভাঙার দুরের সঅতিঘ্যক্তিতে, ন! গুধিলে তাহার মাধুর্য্ের উপলদ্ধি হয় দা, 
তেষমই প্রব্বার্দের রূপ ও রস তাহার বলিবার ভঙ্গীতে ; চাক্ষুষ না দেখিলে 
বা কানে না গুনিলে, তাহার সম্পূর্ণ আম্বাদ পাওয়! যায় লা। যাহারা 

প্রাচীনাদের মুখে 
অবাক করলে নাকের নখে, কাজ কি আমার কানবালাতে ॥ 

আয়েশ লুকুবি বয়েস লুকুবি, গালভাঙা তোর কোথায় থুবি ॥ 

কোথা থেকে এল শখ, শখের মেক্মেকানি দেখ ॥ 

আহ্লাদ যায় মরতে, তিনকুল যায় ধরতে । 

ও আহ্লাদী মরিস্ নি, লোক-হাসানো করিস্ নি ॥ 

কারে এলি শেখাতে, কাচকল! দিয়ে কান বেধাতে ॥ 

ওদের বউ নথ পরেছে, সাত সাঙ্জাতে বয়। 

নাকে কেমন রয়, না, ওরাই শুধু কয়। 
প্রভৃতি সরস মেয়েলী টিগ্রণীগুলি, অগ্ুরূপ মুখ, স্বব ও অন্গভঙ্গীর সহিত 

শুনিয়াছেন, তাহারাই ইহাদের রস-ব্যগ্তন] স্পষ্ট 'অস্গভব করিতে পাবিবেন; 
পুরুষ লেখক শুধু প্রবন্ধ লিখিয়! তাহা বুঝাঁইতে পাবিবে না। 

ূ কারণ, বাংলা প্রবাদের একটি বৈশিষ্ট্য বা নিজস্ব রূপ এই যে, আযাদে 

অধিকাংশ প্রবাদ বা চল্তি কথার ভাষা মেয়েদের ভাবা, যাহা এখন 

পুরুষদের ভাষাতেও নিব্বিবাদে চলিয়! গিয়াছে। “ফোডন দে ওযা”, 'তেলে 
বেগুনে চটে ওঠা” নাছেব তেলে মাছ ভাজা”, 'যুখে খই কোটা”, ছাই 

ফেলতে ভাঙা কুলে”, 'কুলোব বাতাস দিয়ে তাডামো+, শিক্রর মুখে ছাই 
দেওয়া” বুকে বসে ভাত বাধা”, টেকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে" প্রভৃতি 

নিতান্ত ঘরোয়। কথার মধ্যে রহিয়াছে রান্নাঘব, শাডাব্ঘর অথবা 

টেঁকিশালের মেয়েলা অভিজ্ঞতার সরস প্রকাশ । প্রবাদগুলি প্রায়ই 

ছড়ার আকারে ব্যক্ত, কিন্ব এগুলি ঠিক কবিভার চরণ নয়। তবে পদের 
মিল, শব্দের অন্ুপ্র'স, নিত্যদৃষ্ট ও নিতান্ত পরিচিত সামগ্রীব তুলনা, সহজ 

প্রকাশের তঙ্গী ও সংক্ষিপ্ত ব্যঞ্জনার সরসতা৷ ইহাদ্দিগকে লোকষ্রিয় করিয়া, 

ইহাদের ভাষাকে অস্তঃপুরের সন্কীর্ণ গণ্ডি হইতে বৃহৎ জনসধানে ব্যাপ্ত 

করিয়! দিয়াছে। তাই প্রবাদের শব্দগুলি বেশ জোরালো বিশেষণ- 
গুলিও ঝাঁঝালো। নিজেদের লঙ্জাশীল বা 'অবোলা” বর্সিলেও, এই 



ভূমিকা ২৯ 

ভাষার সবন্বতীষের মুখে কোন যোলই আটকায় না, তাবাতেও রাখা 
ডাকার বালাই নাই। *কিস্ত যেয়েলী ভাষার একটি সাধারণ লক্ষণ এই যে, 
ইহা রক্ষণশীল | খরের ভিতরের ভাষ| বলিয়া বাহিরের সম্পর্কে বা নৃতনত্বের 
আকর্ষণে ইহা খুব কমই বপান্তরিত হইয়াছে । ভাষাতত্ত্বের দিক হইতে 
শ্রীযুক্ত সুকুমার সেল বাংলা মেয়েলী ভাষার আলোচনা করিয়াছেন, এবং 
সেই সম্পর্কে তিন শতের উপর প্রবাদের উদাহরণ দিয়াছেন। তিনি 
দেখাইয়াছেন, ইহার সনাতন বাক্য-রীতি বাংলা চল্তি ভাবার মেরুদণ্ড 
এবং গতাম্থগতিকতার জন্ত ইহাতে এমন অনেক শব্ধ ও বাক্যপদ্ধতি 
পাওয়া যায়, যাহা প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষাঁকে রস- 
সমৃদ্ধ করিয়াছে । 

এই সব মেয়েলী ছভায় বাংলার মেয়েদেব চিবস্তন মনস্তক্রের এমন একটি 
আভাস পাওয়া যায়, যাহা অন্তর ছুর্লত। বাংলা হেলে-ভুলানে! ছন্ডাব 

আলে*চ* 'টপ্লাক্ষো রবীন্দ্রনাথ ছঢাগুলিকে টুকলা জগৎ বা! আস্ত জগতের 

ভাঙা টুকবা বলিয়া বণিত করিয়াছেন। প্রবাদেব ছডাগুলিও সেইরূপ । 
কিন্ত ছেলে-ভুলানে। ছড়াতে রবীন্দ্রনাথ বাংলার মায়েদেব যে কল্পনাবহুল 
ও ক্নেহপ্রবণ জদ্যেব পবিচয় দিয়াছেন, তাঁভাঁব উল্টা দিকের বাস্তব চিত্রই 
প্রবাদেব অনতিবঞ্জিত ছডাব ব্যঙ-বিদ্রপে মৃত্তিমান হইয়াছে । ইহ1 ভাবের 

সৃষ্টি নয়, আদশেব কথা নয়, একান্ত ঘরের কথা, সাংসারিক ঘটনা, প্রতাক্ষ 

অনুভূতির অরুত্রিম প্রকাশ। প্রায় প্রত্যেক ছডার টুকরায়, প্রত্যেক তুচ্ছ 
কথায়, বাঙালী-ঘরের বহু বিচিত্র বিশ্বৃত সুখ দুঃখ ও হাস্ড-কৌতুকের কণ! 
শতধা-বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ইহাতে বাংলা দেশে: প্রাত্যহিক 
গৃহস্থালীব ঘন্দ কলহ, দ্বেম হিংসা, উত্তেজনা অবসাদ, দৈন্য সঙ্কীর্ণতা, অক্ষমা 
অসহিষ্ণুতা, পানাপুকুবেব ঘাট হইতে প্ছিনের জীস্তাকুড পধ্যন্ত, কোন 
কিছুই বাদ পড়ে নাই। এখানে মানুষ দেবতা নয়, ভাল ও মন্দ লইয়! 
রক্তমাংসে-গড়া নিতান্ত ক্ষুদ্র দুর্বল মামুন ) তাই বাঙালী পাঁবিবারিক ও 

সামাজিক জীবনের এমন নিখুত ঘরো য়! চিত্র অন্তাত্র পাওয়া যায় না । 
এই ন্বাস্তবপরায়ণতার জন্ত বাংল! প্রবাদের পরিহাস ও ব্যঙ্গ নিরতিশষ 

কটু ও তিক্ত, এবং ভাষাও সেইরপ স্পষ্ট ও ম্টীক্ষ। মানুষের ভাল দিকের 
প্রতি যে দৃষ্টি নাই তাহা নয়, কিন্তু অধিকাংশ বাংলা প্রবাঁদের বৈশিষ্ট্য 
এই যে, ইহা ঘোরতর 0%1310911 মম্ুয্-বিতধেষ নয়, মঙ্গুয্য-বিজ্রপ 



ঠত বাংলা? প্রবাদ 

ইতেছে ইহায় মূল কথ! ( অভিজাগ্রত দাণ্তব-চেতনা হইতে, প্রতিদিনের 
সতধীর্ঘ দীবনের তুচ্ছতাঁ ও ক্ষুজ্তার সংস্পর্শ হইতে ধে তীক্ষু সাংসারিক 
জান, তাহাই ইছার তীর রসিকতায় উৎ্পারিত হুইয়াছে। প্রায় সব 
দেশের জন-প্রবাদেই এইরূপ দেখা খায়, কিন্ত মনে হয় বাংলা মেয়েলী 
ছড়ায় ও প্রধাদে ইহা! অতিমাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছে। তথাপি, যে শিষ্টতা, 
অস্তাব ও কল্যাণ মাছুষের জীবন ও চরিজ্রের মূলগত বিধি, ভাহার প্রতি 

বিশ্বাস অস্তহিত হয় নাই ; এবং এই বিশ্বাসের প্রেরণা যতই গভীর, মাচুষের 
ভড়ন ও ভণ্ডামি, ্তাকামি ও নোংরামির উপর বিজ্প ততই প্রবল হইয়াছে । 

বাংলার মায়েদের ক্সেহ-হকোমল মন্মগ্রাহী অন্তরের কথ! যে এ 

প্রবাদগুলিতে নাই, তাহা নয়। অনেকগুলি ছড়ায় তাহ! অতি সহজভাবে 

বলা হইয়াছে-- 
চিড়ে বল, মুভি বল, ভাতের বাড়া নেই। 

পিসী বল, মাসী বল, মায়ের বাড়া নেই ॥ 

কিসের মাসী, কিসের পিসী, কিসের বৃন্দাবন । 

মরা গাছে ফুল ফুটেছে, মা বড ধন ॥ 

মা নেই যাঁর, না নেই তাব ॥ 

হাটে মাঠে ঘুবে এলাম, ঘাটে নেই নাঃ । 
রণে বনে ফিরে এলাম, ঘরে নেই মা ॥ 

অশথের ছায়াই ছায়া, মায়ের মায়াই মায়া | 
মোরে বল কালো! কালো, যার ছেলে তার মায়ের ভালো ॥ 

মায়ের চেয়ে দরদ যার, তারে বলি ডা”ন ॥ 

কিন্ত মায়ে পোয়ে সংঘর্ষ, অথবা বউয়ের সোহাগে মাকে অবহেলা বাস্তব 
সংসারের দুগ্রহ। তাই শুনিতে পাই 

মায়ের গলায় দিয়ে দি, বউকে পরাই ঢাকাই শাড়ি ॥ 
মায়ের পেটে ভাত নেই, বউয়ের গলায় চন্দ্রহার ॥  ' 
শিল্পীর হাতে রাঙা পলা, বউয়ের হাতে সোনার বালা 
বাছার কি দিব তুলনা, 
মায়ের হাঁতে তুলার দীড়ি, মাগের কানে সোনা | 

এরূপ নিতান্ত স্বণ পুজের প্রতি অস্বাভাবিক লয় মায়ের "ত্বক দৃষ্টি 
পাছে বত্তিশনাড়ী-ছেঁড়া ধন আপন সন্তান পর হইয়া যার, কারী সন্তান 
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বুকে খেয়ে মুখে মারে? 

যতক্ষণ সুধ, ততক্ষণ পুত ॥ 
মায়ের পুত নয়, শ্বাশুড়ীর জামাই ॥ 
মাগ যাগ মাগ, যাগ আগে খাক। 

মাগ মাগ মাগ, যাগ মাথার পাগ ॥ 

ম। বাপ ঢেওঢেকৃনা, পালাশালাজ নে ঘরকন্না | 

ঘরে আছেন সিদ্ধেশ্বরী, তার কথ! নে” কর্ম করি। 

বেট! বিয়লাম বউকে ধিলাম, ঝি বিয়লাম জামাইকে দিলাম । 
আপনি হলাম বাদী, পা ছভিয়ে বসে কাদি ॥ 

কি করবে পুতে, নিত্য সে ত কান-ভাঙানীর ক!.ছ যায় শুতে ॥ 

আজকের মাগ তুমি, কেদে না, কেদো না। 
চল চিবিয়ে খাব আমি, রেধো না, বেধে না ॥ 

ক্ৃতরাং, শ্বাশুড়ীর বাক্া-যন্ত্রণ গিয়া পড়ে পিতৃগৃহ হইতে সন্ভোবিচ্ছির। 
নববধূর উপব-_ 

মাঁগের ইচ্ছা ভাতাবটি ॥ 
শুন ভাই কলির অবতাঁর। 
কোণের বউডী বলে-_ভাতার ভাতার ॥ 

যা চায় আত পানে, মাগ চাষ তাত পানে। 

অতএব ছুন্দরী বধূ না আনাই ভাল-_ 
ঘর ৰাধো খাটো, গরু কেনো ছোটো । 

বিয়ে কর কালো, তাই গেরস্থের ভালো ॥ 

কিন্তু ঘারে দেখতে নাবি তার চলন বাঁকা+, সুতরাং উঠিতে বদিতে বউয়ের 

চালচলনের ব্যাখ্যার অবধি নাই; মাতৃহদয়েব স্সেহের ধার যেন এই 
বচনগুলির মধ্যে লুপ্ত হইয়। গিয়াছে-_ 

বউয়ের চলন-ফেরন কেমন, তৃক্কী ঘোড়া। যেমন । 
বউ্নের গলার স্বর কেমন, শালিখ কেঁকায় যেমন ॥ 

সেই কড়ি ক্ষয়, তবু বউ সুন্দব নষ ' 
কোন্ফালে বউ বূপসী ৷ 

'জাড়কালে বউয়ের জাড়-কাটা, গরমকালে ঘামাচি ॥ 
খড় নয়- বোবা, বউ নয়--বাবা ॥ 



৩২ বাংল! প্রবাদ 

'অকাঁজে বউড়ী দড়, লাউ কুটতে খরতর 1 

বউটি ভাল বটে, ঠোকনা খেয়ে বাটনা বাঁটে ॥ 

মিড়মিড়ে পিদ্দিম, নিড়বিড়ে বউ ॥ 

ছোট শরাটি ভেঙে গেছে, বড় শরাটি আছে। 

নাচ-কৌদ কেন বউ, আমার হাতের আটকাল আছে ॥ 

ৰউ নয় তে হীবে, 
কাল দিয়েছি পাটের শাডি আজ দিয়েছে ছিডে ॥ 

কাল এল নেড়ী, আজ ভাঙল হাডি ॥ 

গিন্লীর ওপর গ্িক্লীপনা, ভাঙা পি'ডেয় আল্পনা ॥ 

একে বউ নাচুনী, তায় থেম্টার বাজনি ॥ 

বউ উঠতে ঠাই পাঁয় না, উঠানজোডা দাসী ॥ 

আপনি থাকতে নেই ঠাই, বউয়েব সঙ্গে সাতটা ধাই 
নরম বিবিব খড়ম পা, হাটতে বিবিব নড়ে না গা ॥ 

লাঁজে বউ হা না কবে, চালতা হেন গেরাঁস ধবে ॥ 

মেঘে মেঘে বেলা যাঁধ, কনে-বউ সাতবাব খাষ ॥ 

শুনলে কথার ছন্দ, হাঁড়ি ভেঙে মাছ পালঃল ঝোল রইল বন্ধ ॥ 

শাকেই এত-নাঁভা, ডাল হলে ভাঙত ইডি, ভাসত পাড়া-পাডা ॥ 

নোলা করে সকৃসক্, ও নোঁল1 তুই সামাল কব। 
আগে যাবি, নোলা, বাপের ঘর, তবে খাবি, নোলা। ছুধসব ॥ 

মেয়ে চিরকালই ভাল, বউ মন্দ, তাই মায়েব আক্ষেপ-_ 
পদ্মমুখী ঝি আমার পরের ঘরে যায়। 

খেঁদানাকী বউ এসে বাটায় পান খার ॥ 

ক্ষতরাং শ্বাশু'ডী-বউয়ের কুরুক্ষেত্রে ননদের তখোটা ও পড়শীদের বচম বউয়ের 
গায়ে হল বিধিতে ছাড়ে নাঁ_ 

যেষন দাদা গুণমণি, তেমনি বউ রাসমণি ॥ 

কাছের গোভায় শোয়, কানের গোড়ায় কয়। 

তার কথ! কি কখনে! লঙ্ঘন হয় ॥ 

মায়ে বিয়লে, মাগে পেলে, কার ধন কার ॥ 

গরু আর হাল বেচে ভাতার, কিনলেন মাগের গলার ছার । 
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আদর বিবির চাদর গান্ন, ভাঁত পায় ন! ভাতার চাঁয় ॥ 

কাখে কলসী চড়কর্পাক, গিরী হবার বড় জাক ॥ 

বউ গিশ্নী হলে তার বড় ফরফরানি। 
মেঘভাঙা রোদ র হ'লে বড চড়চডানি ॥ 
কলির কথা কই গে! দিদি, কলির কথা কই। 
গিন্নীর পাতে টক আমানি, বউয়ের পাতে দই ॥ 

শ্বশুরকে ভাত ছিয়ে পড়ল মনে, আমানি নিয়ে বউ ষোঁচাল কোণে ॥ 

দেখে দেখে লাগল ধাধা, পেত্বীর পৌদ পেভলবাঁধা ॥ 

ঠাকরুণ গে! ঠাকরুণ, তৃমি কোট চাল্তা, আমি কুটি লাউ। 

আর গতরকুডী বউকে বল ধান ভানতে যাউ ॥ 
সুতরাং এ কথা নিরর্থক নয় যে 

লোহা জব্ষ কামাববাডা, বউ জব্দ শ্শুববাড়ী ॥ 

তবে, অতিঙু পডাপডশীশ। জানে শ্বাশুড়ী না বউ দজ্জাল-_ 

বউ ভাঙলে শবা, গেল পাডা-পাডা। 

গিল্নী ভাঙলে নাদা, ও কিছু নয দাদা ॥ 

ভেলেব ভাত্ডে তেল নেইক, পলা'ষ মারে ঘ1। 
এতদ্দশেব ৰউকাটুকী ছিদাম তেলীব মা ॥ 

কিন্ত “কাঠকুট। আনে চুলাব মুখ, শ্বাশুড়ী আনে বউয়ের মুখ, জুতরাং 

“কলির বউ ঘর ভাঙাশী' সব সময চুপ করিয়া থাকিবার পাত্র নয়-- 
জা-জাউলা আঁপনাঁউলী, ননদ মাগী পব। 

শ্বাশুড়ী মাগী গেলে পরে হব স্বতস্তব ॥ 

ভাতাবের মা শ্বাশুড়ী তারেই বড মানি। 

কোথা থেকে এলেন আমাব খুড়শাশ ঠাকুরাণী ॥ 

শুন গে! শ্বশুর, শুন গে! ভাসুর, বলি তোমাদের পাঁষ। 

আর রণে মাততে গেলে গামা থাকে শা গাষ ॥ 

শ্বশুরবাড়ী গেলাম, কাঁকালে ঘড়! । 

বাপের বাড়ী এলাম, টেকিতে বারা ॥ 

শ্বাশুড়ী লো সকালে । 

খেয়ে দেয়ে বেলা থাকে ত কাদব আমি বিকালে ॥ 

মনদেরও ননদ আছে ॥ 



৩৪ বাংলা প্রবাদ 

দিও না ননদ-নাড়া, এর পর শুনবে বাড়া ॥ 
সব কাজ ত যত্ব কবে শিখিয়েছিল মাকে । 

পিডে ভেঙে গেল তবু বাতাসের ঘায়ে ॥ 

ননদিনী বায়বাধিনী, দাঁড়িয়ে আছে কালসাপিনী ॥ 

ননদিনী বাযবাছিনী পাড়ায় পাড়াষ কুচ্ছ গাঁষ। 

ননদ্দিনী যদি মবে সুখের বাতাস বইবে গায় ॥ 
আউস ধানের চিড়ে আর ঠাকুবঝির গাল ॥ 

কাজকর্মে আমি নেইক, ঠাকুবঝি | 
চেপে চেপে ভাত বেডো, আমি বালশ পোষাতী ॥ 

শেষোক্ত ছড়ার উপভোগ ন্তাকামিটুকু কখনো! কখনো হৃদষহীনতাব চবমে উঠে। 
মেয়েব শ্বাশুড়ী মৃত্যুশয্যায়, মেষেব মা বলিতেছেন- 

একলা ঘবেব গিব্নী হলি নাকি মা। 

মেয়ে প্রত্যুত্তব দিতেছে-_ 
নিশ্বাসকে বিশ্বাস নেই নডছে ছুটে! পা ॥ 

অর্থাৎ শ্বীশুডীব নিশ্চিত মুত্যুব এখনও বিলম্ব বহিম।াছে বলিযা খেদ । ননদকে 

ঘাট ভইতে কুমীবে ধবিয়া লইষা গিযাছে, তবুও যেন এমন কিছু দুর্ঘটনা] 

হয নাই, এইভাবে শ্বাশুড়ীব কাছে বউযেব ব্যাজোক্তি শুনিতে পাই-_ 

ভাল কথ! মনে পদছল আচাতে-আচাতে । 

ঠাকুরঝিকে নিষে গেল নাচাতে-নাচাতে। 

ঠাকরুণ গো ঠাককণ, 

জলেব ভেতব তোমাদের কি কুটুম আছে ॥ 

দেওরেব সঙ্গে স্পষ্ট বসিকতাব মধ্যেও ননদকে খোট। দেওযা বাদ পড়ে না 

দেওর! বে দেওবা এব বেওব। কি। 

ননদাইএব কোলে কেন শোর না ঠাকুবঝি | 

হুতরাং শ্বাশুড়ী-ননদ্ীন নিবঙ্কুশ ঘবসংসাবই সকল বধূব কাম্য-_ ; 
একলা! ঘরেব গিরী হব, চাবিকাঠি ঝুলিয়ে নাইতে যা ॥ 

কিন্ত দাম্পত্য-ভীবনেব বিস্ব ও অস্তবায় শুধু ইহাই নয়, আবও বৃহিয়াছে__. 
এক দিকে নির্বোধ স্বামীব অপদার্থতা, অন্ত দিকে সতীন ও সড়ীন-কাটার 

আলা। নূতন প্রেমে নূতন মধুঃ কিন্ত পুবাতন হইলে-_- 
নূতন নূতন তেঁতুলের বীচি, পুরানো হলে আতায়-বাতাঁয় গু'জি ॥ 



ভূমিকা 

পিরীত যখন জোটে, ফুটুকড়াই ফোটে । 

পিবীত যখন*ছোটে, চেঁকিতে ফেলে কোটে ॥ 
অবশ্থ সব দোষই স্বামীর, স্থতবাং সতীলক্ষীদেব উক্তি গুলি খুবই স্গ্-_ 

পুরুষেব ভালবাসা, মোল্লার মুবগী পোষা ॥ 

যাব কাছে ব্যস্থা, সেই কবে তিন দ্বস্থা ॥ 

এত ক'বে কবি ঘব, তবু মিন্সে বাসে পর ॥ 

যাব জন্তে বুক কাটে, সে আমাবে একে কাটে ॥ 

যাব জন্যে কবলা'ম জো. সেই বলে পৈথানে শো 1 

যাব জন্ত বলবাঁশী, সেই দেয গলায় ফাসি। 
যিন্মিনে পিদ্ম,আব পিটুপিটে ভাতাঁব ॥ 

ঠ|করুণেব গর্ভ চমৎকার, বিইযেছেশ বাদব অবতাব ॥ 

কাজে কুড়ে থেতে দেডে, বচনে মাবে তেডে-ফুঁডে ॥ 

টেডো শাক সিজাব কত, হব ভা'তাবকে বোঝাৰ কত 

অবুঝে বুঝা কত, বুঝ নাহি যমনে। 

টেকিবে বুঝব কত, পিতা ধান তানে ॥ 

তাতাবে কিবা স্থখ, পোন মাসে ভ'তেব ছুখ ॥ 

ভাত দেষ না ভাতাবে, তাঁত দেষ গঙবে ॥ 

তাত দ্েবাব ভাত'ব নষ, কিল মারবাব গেঁ'সাই ॥ 
উপো নেব কেউ নয, পাবণেব গৌসাই ॥ 

মাগের কাচ্ছে পাগেব ব্ডাই ॥ 

যৌবনেব টস্টমানি নেইক কোন বস। 
কেখল পুবান টোলে কৰ ॥ 

বঙ গেল, 9৪ গেল, বস গেল দৃব। 

নিধনের হাতে পডে দর্শ হল চুব ॥ 
গুণেব কথা বল্ব কত, কুস্তকন শিদ্রাগত। 

শেজে-মুতে] বাতকাশা, ছুর্বাক্য বিষেব পানা ॥ 

, এক তোলো কচুশাক, এক প্লে পানি। 
বাপে-পুতে সল! ক'রে পেষেছ বাঁধুনী ॥ 
দববাবে মুখ ন! পায়, ঘবে এসে মাগ ঠেডায় ॥ 

খোঁড়া ভাতার, বুড়ো বেহাই, কোন দিকে সুখ নাই ॥ 



ত৬ ংলা গ্রবাদ 

পড়েছি দজ্জালের হাতে, জঞ্জাল জড়ায় দিল রাতে ॥ 

পড়েছি মোৌগলেব হাতে, খানা খেতে বর্ল সাথে ॥ 
ভাতারে পৌছে না, মোর নাম সোহাগী ॥ 

মাগ কাটে কানা, ভাতাবের দেখ, নাচন! ॥ 

কিন্তু 'যেমন হাঁড়ি তেমনি শবা” 'বাজাব বাণী, কানাব কাশী” যেমন রাধা 

তেমনি কাছু' ; স্থতবাং স্বামীটিও দু-চাব কথা শুনাইতে ছাড়েন নাঁ_ 

বুঝলাম তোমার গিনীপনা, তেল থাকে তো স্থন থাকে না ॥ 

ভাল দেখে বউ আনলাম ঘবে, বাঁশ দেখে বউ বাজি কবে ॥ 

পান থেকে চুন খসে শী, এমনি হল গিল্লীপনা ॥ 
আপনি গিন্নী স্বযংববা, কি বিলায মোব খই কলা ॥ 
বান্লায জুডোয় প্রাণ, গা-ময হলুদ ॥ 

ছি'ডে-কুটে কাটুনী, পুডে-ঝুডে বাধুনী ॥ 
ঘর-সর্বন্ব তোমার, চাবিকাঠিটি আমাব ॥ 
বেঁচে থাক মোব ঢুডো-বীশী, মিলবে বাধ! হেন দাসী ॥ 

মা নয় যে তাঁড়িযে দেব, বাপ নষ যে ভাত দেব না, 

পবেব মেয়ে রাখি কোথা ? 

প্রতিকাব যে স্ত্রীব হাতে নাই, তাহ] নষ, কাবণ, “যেমন দেবা তেমনি দেবী”, 
“যেমন নেড়া, তেমনি নেড়ী, বনপু ই শাক ছড1 হাঁডি” স্ুতবাং_ 

নিগুরণ মিন্সেব তিন গুণ মগ ॥ 

কুড়ে ভাতাবেব পাটকেল শিথান ॥ 

ওরে আমার তুমি, 

তোমাব জন্তে চাল ভিজিযে চিবিয়ে মবি আমি ॥ 

পাস্তাভাত তক্ষণ, এই ত পুরুষেব লক্ষণ । 

আমি অভাগী তপ্ত খাই, কোন্ দিন বা ম'বে যাই ॥ 
ঈশ্বর যদি করেন, কর্তা যদি যবেন, তবে ঘরে কসেছ কেত্তন শুনব ॥ 

তবু সব ঝগভার্বাটির মধ্যেও 
য'রে যেমন গড়েছে বিধি, সেই ভাতাবেব পরয ফিধি ॥ 

যেল বাহিবের দ্বন্বকলহ নল! থাকিলে ভিতরের শ্লীতি মে না. তাই 

দাম্পত্য-প্রহমনেরও অভাব নাই 
বর-ষোহাগী নাচন চায়, মাগ-সোহাগী বঁটা খায় ॥ 



ভূমিকা ৩৭ 

যে ঘাটেতে জল নেই, পাথর কেন ভাসে। 
যার সঙ্গে ভাব নেই, সেই বা কেন হাসে ॥ 
ভাবের ঘটাঘটি, না! দেখলে থ।কতে নারি, দেখলে চটাচটি ॥ 

ওলে! আমার কমলীলত, জল শুকোলে রইবি কোথা ॥ 
এইরূপ স্থামীস্বীর দুখে-ছুঃখে দিন কাটিলেও, স্বামীর জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ 

ভাতা চিরকালই শ্রদ্ধা বা স্নেহের পাত্র। “দেবর লক্ষণ কথাটি ব্যঙ্গোক্তি 
হিসাবে প্রযুক্ত হইলেও, ইহা দেবরের প্রতি লিঃসঙ্গ ভ্রাতৃবধূর পক্ষপাতিত্বেরও 
নিদর্শন । তেমনি আবার অন্ত দিকে-_ 

ভান্গুর মেগেছেন ভাত, সে তবে আছি। 

সকালবেলায় তুলি শাক, সন্ধ্যেবেলায় বাছি ॥ 

এত ভাল দিয়েছি ভাতে, তবু নেই বট্ঠাকুরের পাতে ॥ 
এত কলাই ভাতে, ছোট্ঠাকুরের পাতে ॥ 

ভাঙ্ুর-ভাঁদ্দরবউয়ের সাক্ষাৎ কথাবার্তা নিষেধ, কিন্ত মাঝখানে 'কাথখাঁন। 

( দেওয়াল ) আড়াল রাখিয়া বউ বলিতভেছেন-_ 

কাথখান, কাথখান, বট্ঠাকুর কি পাকাল মাছ খান ॥ 

বটঠাকুর জবাব দিতেছেন__ 
থান, খান, খান, খাঁন পাচ ছয় খান। 

এখন একটু তেল পেলে নাইতে যান ॥ 
তেমনই কৌতুককর হইতেছে একটি ছভায় বাড়ীব বড় বউ হইতে ছোট বউয়ের 
ব্যাখ্যাযুলক বর্ণনা 

বড বউ বড়ালের ঝি, কোণে বসে কর কি? 

মেজ বউ মেঝের মাটি, সকল কথায় ঝাঝের জাটি। 
সেজ বউ সেজুনী, সব কাজেতে এগুনী। 
ন* বউ নতাঁ, সকল ঘরের কত । 
নৃতন বউ নথনী, শেওড়াগাছের পেতী। 
ছোট বউ আতরের শিশি, ছোট্ঠাকুরপোর গৌঁফে ঘষি ॥ 

তেমনই বউয়ে বউয়ে কৌদলের নমুন! খুব বাস্তব-_ 
কি বলব ভান্ছর ঘরে, নইলে তোর ছেলে মোর ছেলে মারে ॥ 

কিন্ত সতীনের জালা হইতেছে সবচেয়ে বড় জালা । বৈদিক ধুগ 

হইতেই সতীনের ঘর করা আমাদের দেশের মেয়েদের হুর্ভাগ্য ও অভিশাপ । 



৩৮ বাংলা প্রবাদ 

সপত্ীর প্রতি স্বামীর পক্ষপাত এবং আঙ্গুষজিক সপত্বীবিদ্বেষের মর্ধন্তদ বেদন! 
ও গৃহের অশাস্তি অসংখ্য প্রবাদ-বাক্যে চিবস্তুন হইয়া বহিয়াছে। বাংলা রূপ- 
কথার সুয়ো রাণী ছুয়ো রাণীর বিবাদ প্রবাদে বাস্তব দুঃখের রূপ ধবিয়াছে-_ 

একচির পান ছুচিব হল, সোনাব পাটে ভাগ বসল ॥ 
হুয়োর সোনাব ছুধেব বাটি, হয়ো মাগেব ওচলা মাটি ॥ 

সুষে! হল বাজরাণী, ছুয়ো হল ঘু'ঁটেকুড়ানী ॥ 
অভিমানী সুয়ো, নেটিপেটি ছুষো ॥ 

স্থয়ো যদি নিম দে, সেই হয চিনি। 

ছুষো যদি চিনি দেষ শিম হন তিনি ॥১ 

স্থুষো মাগেব যোল আনা, ছুযোব নাম নাই | 
একচোথে| ভাঙবেব মুখে বাসি আখাব ছাই ॥ 

বেধে-বেড়ে মলো দুয়ো, হাত নেড়ে পবসাল সুযো ॥ 

ছোট মাগ পাটবাণী, বড মাগ ধানতাঁনানী ॥ 

এক ছিলাঁম ঘবেব মাঝে মাথাব ঠাকুব। 

সতীন এলো, আীস্তাকুষ্ডেব হলাম কুকুব ॥ 

কাল ছিলাম ব'সে স্বর্ণপি'ড়ে আজ বসেছি জীস্ত/কড়ে ॥ 
আন মাগীব আন চিন্তে, দুযো মাগীৰ তাতাব চিন্তে ॥ 
ছুই সতটানের ঘবকয়।, ঘবে গিশ্মী ভাত পান না॥ 
ছুই সতীনের ঘর, খোঁদায় বক্ষা কব ॥ 
দিন গেল হেলা-ফ্লোষ, বা 5 হল সতীনেব জালায ॥ 
সাত সতীনে নিচডি, বেড়া আগুনে পুড়ে মবি ॥ 
যে নাবী সতীনে পড়ে, ভাবে বিধি ভিন্ন গড়ে ॥ 
খল্সে মাছ দিয়ে আজ বাধলাম ঝোল । 

সতীন আমাব বাগ কবেছে, মাথা ধ'বে তোল ॥ 
একমেগোর পাতে ভাত, ছুহম়েগোর গালে হাত 

সভীনের চেয়ে সতীনেব ছেলে--সতীন-কাটা_এমন বু সতীনের 
আত্মীয়বর্গ আরও অসহা-_ 

সতীনের পুত, শ্বুনারও ভূত ॥ 

২১ উপরে ভারতচত্ত ভ্রষ্টবায) 



ভূমিকা ৩৯ 

সতীনের গুত হোক, পড়শীর ভাত হোব্ ॥ 

সতীনের ঘা সওয়া যায়, সতীন-কীট। চিবিয়ে খায় ॥ 
জালা দিতে নেই ঠাই, জাল! দেয় সতীনের ভাই ॥ 

ইহার উপর যদি বোন-সতীন হয়, তাহা হইলে ত কথাই নাই-_- 
আন্-সতীনে নাড়ে-চাড়ে বেন-সতীনে পুড়িয়ে মারে ॥ 

নিম তেতো, নিসিন্দা তেতো, আর তেতো খর । 

তার চেয়ে অধিক তেতো! বোন সতীনের ঘর ॥ 

সুতরাং, সপস্ধী-বিদ্বেষ যে চরমে উঠিবে তাহা বুঝা যায় 
যমুকে ভাতার দিতে পারি, সততীনকে তবু দিতে নারি ॥ 

তাই “সতীনের বাটিতে গু গুলিয়! খাওয়া, হইতেছে, "নিজের নাক কেটে 

পরের যাত্রাভঙ্গেরর মত, এই হিংসাপ্রবুত্তির অপরূপ অভিব্যক্তি । হাজার 

তাল হইলেও, সতীনকে কোনদিন বিশ্বাস নাই-_ 

সতীনের হাত সাপের ছো, চিনি দিলে তুলে থো। 
সতীনেব ডাক নিশির ডাক, তিন ডাকে চুপ ক'রে থাক ॥ 

এবং সপত্বী-বিনাশের উৎকট আঁনন্দ্বে তুলনা নাঁই-_ 
অশথ কেটে বসত করি, সতীন কেটে আলতা পরি ॥ 

বাঙালা-ঘরের এই যে দুঃখের জীবন, ত'হাঁর চিত্র প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেও 

বিরল নয়। ম্থতরাং তারতচন্দ্র নাবীদ্রে কথায় যে বলিয়াছেন--“সতিনী 

বাধিনী, শাশুভী রাগিণী, ননর্দী নাগিনী বিষের ভরা, তাহা! একেবারেই 
অতিরঞ্জিত বা নিরর্থক নয়। 

সৎমা ও সৎমায়ের ব্যবহার উপলক্ষা করিয়া শে সব প্রবাদ প্রচলিত 

রহিয়াছে, তাহাও ইহার সঙ্গে ধফিতে হইবে । বাপের উপরোধে সৎমার 
পায়ে গড়” করিতে হইলেও, “বিমাতা! বিষের ঘর» 

সৎমার ছেদ্া পাস্তা ঘি, মীথাটা মুডিয়ে এস ভেল-পলাট। দি ॥ 

যাহারা দোজবরে, তাহাদের "নাকে দড়ি দিয়ে খোরা। নির্বোধ আসক্তিও 

কৌতুকের বিষয়-_ 
" ছ্রেঁড়া কচুর পাত, এক মাগকে ভাত দেয় না, আবার মাগের সাধ ॥ 

দোজবরে তাতারের মাগ, চতুদ্দিশীর চোদ্দ শাক ॥ 
একবরের মগ হেলা-ফেলা, দেৌঁজবরের মাগ গলার মালা ॥ 

দোজবরের মাগ গজর। হাতী, ভাতারকে মারে তিন লাখি। 



বাংল। গরবাদ 

দোজবরের মাগ সেৌঁশদরবনের বাধ ॥ 

একবরের মাগ নাড়ে-চাড়ে দোজবরের মাগ পুড়িয়ে মারে ॥ 

এবং যাহারা তৃতীয় ব| চতুর্থ বার বিবাহ করেন, তাহাদের ব্যাখ্যা শুনিতে 
পাই-_ 

একবরে তাতারের মাগ চিংভিমাছের খোসা । 

দোঁজবরে ভাতারের মাগ শিত্যি করেন গোসা। 

তেজবরে ভাভাবের মাগ সঙ্গে বসে খায়। 

চারবরে ভাতারের মাগ কাধে চড়ে যায় ॥ 

স্ৃতরাং 'বুড়ো বয়সে ছুধতোলানি' যেমন বিসদ্রুশ, তেমনই হইতেছে বৃদ্ধের 

তরুণী ভার্যযা-_ 

বুড়ে! বয়সে নবীন নারী, জর বিকারে বিলের বাবি। 

আধমরা হয় নয়নবাণে, দেখতে পাঁয় না চোখে কানে ॥ 

বুড়ো বযসে বিয়ে, পুবাঁনো কাপ সিয়ে ॥ 

সাজ গেলে দীয়া, বয়স গেলে বিষা ॥ 

ঝড গিয়ে বাপি, বয়স গিয়ে বিয়ে ॥ 

প্রবাদের আব একটি চিরস্তন কৌতুকের বিষয় হইতেছে 'পুষ্যি এড়ে? 
এবং পোষ্যপুলের সামিল মেরুদগুহীন হতভাগ্য খর-জামা ই-- 

পহেল! কুত্তা কৃত্তা বোলে, দোসব! কুত্তা ঘণ-ঘব বুলে। 
তিসরা কুত্তা জরুক! ভাই, চৌথ! কুত্তা ঘরজামাই ॥ 
ঘরঞ্জামাইয়ের শাম নাই, লোকে বলে ফলনীর জামাই ॥ 

বাইরের জামাই মধুস্থদন, খনেব জামাই মোধে।। 

ভাত খাওসে মধুস্ছদন, তাঁত খেসে বে মোধো ॥ 
যা ছিল আমানি পান, মায়ে-ঝিয়ে খেমু। 

ঘরজামাই রামের তরে ধান গুকোতে দি ॥ 
র'জার যুবরাজ, মোহাস্তের চেলা, ফলনীর জামাই; এ নয় ভালা! 
দুর জামাইয়ের কাধে ছাতি, ঘরজামাইয়ের মুখে বীথি) 
স্বশুরবাড়ী স্বুখ বড়, ঘরজামাই কিলে দড় ॥ ৰ 

কুইয়ের মুড়ো কেঠো-মুড়ো, দাও আমার পাতে ।! 
আড়ের মুড়ে ছিয়ের সুড়ো, দাও জামাইয়ের পাতে ॥ 



ভূমিকা ৪১ 

কারণ, নিজের মর্যাদা নিজে লা রাখিলে অন্তে তাহ। রাখে না 

শ্বশুরবাড়ী মধুর হাড়ি, তিন দিন পরে ঝাঁটার বাড়ি ॥ 
শ্বশুরবাড়ী জামাইয়ের বাসা, একজনেরে মারলে তিন জন গোসা! ॥ 

জামাই এল কামাই করে, বসতে দাও গে! পিঁড়ে। 

জলপান করতে দাও গো সরু ধানের চিড়ে। 

যাঁচলে জামাই খান ন! পিঠে, শেষে মরেন টে'কশাল চেটে ॥ 
যাঁচলে জামাই খান না, শেষে আমাঁনিও পান না । 

যাঁচলে জামাই কাঠাল খান না, শেষে জামাই ভেতাও পান না ॥ 

সুতরাং ঘরজামাই পড়িয়াছে সংসারের অবাঞ্ছিতদের পর্য্যায়ে-_ 
কালো বামুন, কটা শুদদ,ব, বেঁটে মোছলমান। 
ঘরজামাই, পুস্িপুত্ত র--পীঁচ বেটাই সমান ॥ 
মামা, ভাগনে, জামাই, শালা, আব পোষ্পুত। 
ঘবে ঘবে বিরাজ কবেন এই পাচটি ভৃত ॥ 

সস্তান-স্সেহ জীবনের সৌতাগ্য ; “ঘবের গাছা পেটের বাছা'__ছুই 
সমান প্রিষ, তাই “কান! ছেলের নাম পগ্পলে।চন বা 'গোগা ছেলের নাম 
তর্কবাগীশ' হওয়া স্বাভাবিক । জ্ুন্দবী বধু যদি পুত্রবতীও হয় তবে গরবের 
সীমা নাই রর | 

একে গোরা গা” তায় পোষের মা। 

পুক্রবতী হওযার কামনা কিরূপ তাহা একটি সাধাবণ প্রবচন হইতে বুঝিতে 

পারা যায়। সধব স্্রর পুনরায় পুত্রসম্ভাবন! রহিয়াছে বলিয়৷ পুত্র বিগত 

হইলেও মৃত বলিতে নাই ₹ বলিতে হয়-- 
এয়োতীর পুত খেল্তে যায়। 

কিন্ত এক সন্তান দুর্ভাবনার বিষম-_ 

এক পুতের আশা, বালুব তীরে বাসা ॥ 

এক পুত পুত নয়, এক কড়ি কডি নয়, এক চোখ চোখ নয় ॥ 

কিনব এঁক সম্তান--“আলালের ঘরের দ্ুপাল*--কিরূপ 'আদবে বাদর” হইতে 
পারে, তাহাও অজ্ঞাত নয় 

পুত, না ভূত ॥ 

হয় ত পুত, না হয় ত ভূত ॥ 
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এক মায়ের এক পৃত, খায় দায় যমের চুতি॥ 

যেন কপাল, তেমনি গোপাল ॥ 

একলা মায়ের ঝি, গ্ররব করব লা তকি॥ 

অপদার্থ সস্তানেব প্রতি মর্ীত্তিক বিদ্রপও বিবল নয়-- 

অনেক কালের ছিল পাপ, ছেলে হল সতীনের বাপ ॥ 

বাছা আমার ছিরিখণ্ডী, বসে আছেন বডাই-চণ্ডী ॥ 

বাছাধ কিবা মুখের হাই, তবু হলুদ মাথেন নাই ॥ 

বাছার আযার কিবা কপ, খুঁটে ছায়ের নৈবিদ্ধি খেংরাকাঠিব ধূপ ॥ 

বাছা আমার ভরমেব টাটি, কীকালে পাচছুয় চাবিকাটি ॥ 

বাছা আমার বচলে বাচি, বাছাব আমান দুধে অরুচি ॥ 

কিবা মেয়ের ছিবি, বশবনের প্যাবী ॥ 

ব'ছার আমার বাড়াবাড়ি, ছ আন। কাপডে ন' আনা পাড়ি ॥ 

যাহার অনেকগুলি সন্তান তাহার জাল।ও 'অনেক-- 

অভাগীব ছুট! পুত, একট! দানা, একটা ভূত ॥ 

এক ছেলে তাব ফুলেব শয্যা, পাচ ছেলে তাব ক!টাব শয্যা ॥ 

অনেক সন্তান যার, পাঁপেব সাজা তাব ॥ 

যে কবে পাপ, সে হয সাত বেটাব বাপ ॥ 

কারণ, "পাচ আঙুল সমন নয়” 'ত1ই-- 

এক লাউয়ের বীচি, কেউ বা! করে কচব-কচর, কেউ বা অ'ছে কচি ॥ 

এক ঝাডের বাঁশ, কোনটিতে হয় দুর্গার কাঠামো, কোণটিতে ভয় হাডীব ঝুট্টি ॥ 

কিন্তু আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে ছেলের আদর, 

মেয়ের অনাদব-_ 

পুতের মুতে কড়ি, মেয়েব গলায় দি ॥ 

গাইয়ের বেট, বউগ্সের বেটা, তবে জানবে কপাল গোটা ॥ 
পুত্র ও কন্যার মধ্যে তাবতম্য থাঁকিলেও, উভয়কে মাঁুদ করাব দায়িত্ব সমান- 

ঝিয়ের জালা বুকের খোঁচা, পুতের জালা ভূতের বোবা ॥ 

ছেলে নষ্ট হাটে, ঝি নষ্ট ঘাটে ॥ 

আবালে লা লোয়ালে বাশ, পাকলে করে টণ্যাশ-্ট্যাশ | 

পাখ, পায়রা, পাঁচালী, তিনে ছেলে মজালি ॥ 

পড়াবি ত পড়া পো”, না পডাৰি ত সভায় থে! ॥ 
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বিদ্ত পুজের চেয়ে কন্তা আমাদের গৃহে একটি মন্ত দায়-_ 
মেয়ে মেয়ে মেয়ে, তুষ করলে খেয়ে। 
হরিতক্তি উড়ে গেল মেয়েব পানে চেয়ে ॥ 

লুতবাং “মেয়ের মায়েব পাচটা প্রাণ এই প্রবাদ-বাক্য তাহার সহিষুলতাব 
নিদর্শক | মেয়েকে যত শীস্র পাত্রস্থ কব। যায়, তত শীত এই দাখিত্ব হইতে 

উদ্ধাব পাঁওযা যায়, কাবণ িেবেমাম্ুষেব বাড, কলাগাছের বাডঃ। কিন্ 

কন্তাকে অপাত্রে পানের মত আব পাঁক্বাবিক ছুর্ঘটল! নাউ । অতএব 
অন্ন দেখে দেবে ঘি, পাঁজর দেখে দেবে ঝি ॥ 

ভাল মেয়ে হইলেই যে ভাল ঘবে পডডিবে, এমন নয় 

অতিব ঘবণা না পাষ ঘব, অতিবড সুন্দরা না পাষ বব ॥ 

অতিচতুবের ভাত নেই, অতিস্ুন্দবীব ভাতাব নেই ॥ 

ভাঁত-ঘব দেখে দিলে কাঠ-ঘব হয়| 

কাঠ-ঘব দেখে দিলে ভাত-ঘব হয ॥ 

যেমন কন্যা বেবী, তেমনি পাত গদাভাতী (- বলবাম ) ॥ 

গৌঁবী লো ঝি, তোব কপালে ধুডো বব আমি কবব কি ॥ 

সবল মেয়েব স্থুখ-সমৃদ্ধ সমান নয 

সকল মেষেই মেষে, কেউ যাষ প'লকি চড়ে, কেউ বা থাকে চেয়ে ॥ 

কিন্ত বিবাহেব পব মেয়েব বাপের বাডী থাক'ও বিপজ্জনক ও অযশঙ্কব-_ 

বাপেব বাড়ী ঝি নষ্ট, পান্তাভাতে ঘি নষ্ট ॥ 

সোনা নষ্ট বেনেব বাঙী, মেষে নষ্ট বাঁপেব বাড়ী ॥ 

কথায় কথ! বাড়ে, জলে বাডে ধান। 

বাপেব বাণ্ডী থাকলে মেযেব বাড়ে অপমান ॥ 

দেইক্তিব উঠান ঝাট সেও ভাল হষ। 

বাপেব বাড়ী দাস-দাসী তবু ভাল নয ॥ 

তথাপি মেযে নিজের নয, পবেব। মেয়েকে শ্বশুববাড়ী পাঠানো নিশ্চিন্ত 

হইবার উপায় হইলেও, আমাদের দেশেব একটি চিবস্তন অন্তর্ক্েদনাঁ_ 

মেয়েছেলে কাদার ঢেলা, ধপাস্ কনে জলে ফেল! ॥ 

মেয়ের নাম ফেলী, পবে নিলেও গেলি, যমে নিলেও গেলি | 

শ্বশুরবাড়ী যাইধাব সময় মাকে কাদিতে দেখিষা মেয়েব সাস্বনাঁ_ 
কেঁষে ফেন মর, আপনি ভাবিয়। দেখ কার ঘর কব । 
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কিন্ত “যথা! স্ত্রীণাং তথা বাচাং সাধুত্ধে হুর্জনো জন£- মেয়ের লুখ্যাতি 

জীবদ্দশায় লাই, মৃতাব কঠিন নিকবে তাহার যাচাই হয়__ 
পুডল মেযে উড়ল ছাই, তবে তাব গুণ গাই ॥ 

ঘবেব মধো, ভাইয়ে ভাইযে যেমন ভাব 
মাব পেটেব ভাই, কোথা গেলে পাই ॥ 
ভাই ভাই, মেবে যাই ত ফিবে চাই ॥ 
ভাইযেব ভাই, ঝা! হাত দিলে ভান হাত পাই ॥ 

বাম লক্ষণ ছুটি ভাই, যাথে চণডে স্বর্গে যাই ॥ 

তেমনই আবাব দন্দব_ 

তাই ভাই ঠাই ঠাই। 
বামে ভাই লক্ষণ আব কি 
ঘবেব শক্র বিভীষণ ॥ 

ভাইয়েব তুল্য মিত্র নেই, ভাইযের তুল্য শত্রু নেই ॥ 
তাই-বোনেব টাঁন ম্বাভাবিক, কিন্তু তাহাতেও পার্থক্য আছে-_ 

শশ] থেযে যেমন জলকে টান, তেমনি ভাইযেব বোনকে টাঁন। 
গুড থেযে যেমন জলকে টান, তেমনি বৌনেব ভাহাক টান ॥ 

ভাইযেব প্রতি বোনেব দরদ বেশি হইলেও, ভাইযেব মুখাপেক্ষী হইযা থাকা 

বাঞ্ছনীষ নয-_ 

ভাই বাজ! ত বোনের কি? 

ভ্রাতৃজাধাব হাততোলা হইযা থাকা আবও কষ্টকব-_- 

ভা'ইনযব ভাত, তাজেব হাত ॥ 
তবে অনেক সমযে যেমন ভাই, তেমন বোনও হয় 

আমাঁব ভাই বাবণ রাজ1, আমি শর্পণথা। 

ধবামাঝে এমন জোড়! পাবিস্ যদি দেখা ॥ 

বাংলা গার্স্থা-দীবনেব এই ম্থুখছুঃখেব চিত্র অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, যদি 
পাভাব যিনি প্রতিবেশী, বিশেষতঃ প্রতিবেশিনী, তাহাব কথ ড্রাখানে লা বলা 

হয়। বিপদে-আপদে প্রতিবেশীর প্রয়োজনীযত। আছে। “পান্তা-পড়শীর গুণে 

বেডে গরুও বিকিয়ে যায়? ? কিন্তু 

এক ঝিকরে মাছ বেঁধে না, সেই বা কেমন বড়শি। 
এক ভাঁকেতে সাড়া দেয় না, সেই বা কেমন পড়শী ॥ 
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তথাপি ইহাঙ্গের অপরিসীম কৌতুহল প্রবাদের কৌতুকণৃষ্টি এড়ায় নাই-_ 
পড়শী নয়, বড়শি ॥ 
পড়শী নয়, আরসি ॥ 

পড়শীর সঙ্গে পিরীত রাখো, তার বেড়! কিন্ত নেড়ে] নাক ॥ 

খল পড়শী, নাতান ভাই, তার সাথে বসত নাই ॥ 
সব ঘরের সব কিছুর খবর রাখা, “পরের ভাতে কাটি দেওয়া, ইহাদের 
জীবনযাপনের একনাত্র উপায়-_ 

ঘাটে গেছল জায়ের মা, দেখে এল বাঘের পা। 

সে দেখল, আমি শুনলাম, মবি বন্তি বাঘ জেখলাম ॥ 
যার ঝি তার জামাই, পাড়্াঁপডশীর কানা কামাই ॥ 

যার ঝি তার পোডা, পাড়পডশীর কান খাড়া ॥ 

মা বিয়ল, না, বিয়ল মাঁসী, ঝাল খেয়ে মল পাডাপডশী ॥ 

মায়ের পৌডে, না, মাসীর পৌঁড়ে, পাড়াপডশীর ধবল! ওড়ে ॥ 

যার ভাতার তার ভ|তার, কেদে মরে হরে ছুতার ॥ 

থাইয়ে পরিয়ে রাখলাম দাঁসী, কিন্ত সে হল পাঁড়াপড়শী ॥ 

আমি খাই ভাতারের তাঁত, তোর কেন গালে হাত ॥ 
ইহাঁদের মধ্যে নাকি জ্ঞাতি-শত্রই বড শত্র__ 

মিত্রের শ্রেষ্ঠ জ্ঞাতি ভাই, তার বাড়া শত্র নাই | 
জ্ঞাতি-শক্র সবখান, কুকুরেরও হয় ন1 গঙ্গান্নান ॥ 

জ্ঞাতি-শক্র পথে পথে, মজায় পারে নাক যেতে ॥ 

থাকলে জ্ঞাতি ভাতে থায়, মরলে জ্ঞাতি কাধে বাঁয় ॥ 

তাহ “আপনি মরিয়া জ্ঞাতির হাঁড়ি ফেলান” স্বজন-গ্রীতির উৎকট উদাহরণ ! 

এছেন শুভাম্ছধায়ী পাডাপড়শীর সকল বিষয়ে মাথা গলানো সত্ত্বেও 
আটে-কাটে দড বড শক্ত মেয়ে যেই। 
পাড়াপড়শীর বুকে বসে ঘর করছি তেই ॥ 

[40৬৩ (17 121161700901--অতি উচ্চ আদর্শ, কিন্তু প্রাতাহিক জগতে 

হলুদ জন্ব শিলে, বউ জব্দ কিলে। 
পাড়াপড়শী জব্ধ হয় চোখে আঙল দিলে । 

এই সব প্রতিবেশিনীদের মধো যিনি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তিনি 
হইতেছেন পাড়াকু'ছুলী ; তীহা'র চিত্র খুবই পরিস্ফুট-_ 

মিনসের কোলে ছেলে দিয়ে মাগী যায় লড়ায়ে ধেয়ে । 
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তিনি ফৌদল ভিন্ন থাকিতে পাবেন না। বদিও “কোলে জাত নষ্ট, 
বোগেতে রূপ নষ্ট, তবুও |] 

কু'ছুলে নাভী কৌ-কে! কবে, কৌদল নইলে থাকতে নীবে ॥ 

নিয়ে আয ত বউ নোড়া, যাই কোদলেব পাড়া । 
আঁব চাই না বউ নোভা, পেয়েছি কোদলের গোঁড়া ॥ 

পেষেছি কৌদলেব গোঁডা, আব যাঁব না উত্তব পাড়া ॥ 

কি দিব কি দ্বি খোটা, গয!তে মবেছে বাঁপবেটা ॥ 

গেছলাম তোব বাপের দেশ, দেখে এলাম তোব মাধেব বেশ ॥ 

কিন্ত কৌদলেব অস্ত নাই, কাৰণ 

ঝগড়াটে লোক যাব! ঝগড! নাহি পাষ। 

বেনাগাছে পৌদ চুলকে গডাগভি যায ॥ 

চাঁব 

শুধু পাঁবিবাবিক সন্বস্ধ নয, বাঙালীব গৃস্হব ও সামাজিক জীবদনব এমন 
দিক লাই, যাহা হইতে বাংল! প্রবাদ-বাঁক্যেব উপকবণ আজত হয নাই এবং 
গৃহস্থালীব এমন কোন বস্ত নাই যাহা উপেক্ষিত ভইষাছে। নেকণ্ডা কানি, 
ছেঁডা, চেটাই, কাঁণা কডি, ভাঙ্গা কুলো, ছাইযেব গাদা, ঘটি বাটি, হাডি শবা, 
ঘড়া কলসী, থাল! কাসি, টেকি চবকা, ছুঁচ চালুনি, ধান চাল, তাত কাপড়, 
সন তেল, শাক মাছ, ঘি বডি, পিঠে আসকে, খই কলা, মুভি মি্ববি, লাউ 
কুমডো। আম কাঠাল, ওল ঘোল, তেঁতুল আমড়া, আদা স্ুপাবি, শলুক শামুক, 

তামা তুলসী, দা! কাটাবি, বটি ঝটা, কুল কোদাল, ঢাঁক ঢোল, জাক জমক, 
কৌচ কামিজ, হাট বাঁজাব, চাব বাস, কাটন] কাটা, বাটনা বাটা, ঘবদোর, 

চাল-টুলো, পথ ঘাট,--এমন কি গৃহপ!লি'ত গকক মোষ, তেন্ডা ছাগল, হাতা 

ঘোড়া, কুকুর বেডাল হইতে কাক বক, ছু'চো ই'ছুব, সাপ ব্যাং পর্য্যস্ত নিখুঁত- 
ভাবে প্রতিবিদ্বিত হইয৷ বাস্তব ভাব ও ভাষায, শ্লেব ও কৌতুক, ব্যঙ্গ ও 
বিদ্রুপ, জ্ঞান ও গহার নিববচ্ছিন্ন থোবাক যোগাইয়াছে। 

সবগুলির বিস্তৃত উদাহবণ এখানে দেওযা সন্তবপব নয়। | আমবা শুধু 
আমাদেব নিত্যপরিচিত চেকিব কথা উল্লেখ কবিব। পূর্বের অনেকগুলি 
উদ্ধত প্রবাদে ঢেকির কথা আছে, কিন্তু তাহা ছাড়া অসংখ্য দে আমাদের 

ঘরের টেকি লৌকসমাজে যুত্তিমান হইয়াছে। ঢেঁকি অনেক প্রকার---ুদ্ধির 
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টেকি” “আমড়| কাঠেব টেকি” নারদের ঠেঁকি', টেকি অবতার, প্বরেব (েঁকি 
ফুমীর ; তেমনি আবার “কির আকশলী+, 'টেকির কচকচি ও ঢাকের বাস্ঠি, 
টেকি ভজগে ন্বর্গে যাওবা+, উপরোধে চেঁকি গেলাঃ, টেকশেল দিষে কটক 
যাওয়া” ফৌপবা টেকিব পাড়ে গুমব” বুকে টে'কব পান পাঢা। ইত্যাদি 
প্রবাদ ব! চলৃতি কথা হইতে টেঁকিব গুক্হ বুঝা যাইবে । তাহা ছ'ডা-_ 

টেকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে ॥ 

অবুঝে বোঝাব কত বুঝ নাহি মানে । 

টেকিবে বোঝাব ক নিতা ধান তানে ॥ 

ওঠ. কলস।, জলকে চল্, টেকি কুটুক ধান ॥ 
টেকিব নধ ছয, কুলোন উনিশেব বন্ধ ॥ 

উঠলে টেকি, বসলে পাট, সাত পাথব আঘানি, যত পাব ভাত ॥ 

ঢিকি কেন গা! বেডাক না, গে পডলেই হ'ল ॥ 

টেকূশেলে যদি মাণিক পাই, তবে কেন পর্দতে যাই ॥ 

টেকুশেলে না উঠতে পাষ, হ'বলে-হাবলে কুঁড়ে খাষ ॥ 

আসল ঘবে মশাল নেই, টেকৃশেল চাদোথা ॥ 

নামের ডাকে গগন ফাটে, টেকশালে কুঁডো চাটে ॥ 
টেকি-ঘবেব আবাব প।ছ ছুমাব ॥ 

টেকিব সঙ্গে তুলাব জে1কা ( - ওজন )॥ 

টেকি আড় কাটে, আপনাব ক্ষম কবে ॥ 

ছিল টেকি, হ'ল শূল, কাটতে কাটতে শির্ম্ল ॥ 
চাল না চুলো, টেকি না কুলো, বিধাতা কবেছে দোর বুলো-বুলো ॥ 

এক গাঁষে টেকি পডে, আব গঁ বে মাথাবাথা ॥ 

পবেব ফোডা, টেকি দিযে গালে ॥ 

লাখিব টেকি চড়ে ওঠে না॥ 

লাখির চেঁকি মাথায চডে ॥ 

কতকের টেকি ? না, বাবলা কাঠ ॥ 

টেঁফিগড়া ছুতোব, তাব আবাব গ্রিশকাফ ॥ 

যার ঘরে নেই ঢেঁকি মুসল, সে বউঝিব নেই কুশল ॥ 
বড় বাড়ী, তার টেঁকিশালা ॥ 

যেই চেঁকিশাল।, ত্বাব আবার আধঘর! ॥ 
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হেদী কয় পেঁদীরে-- বোঝা লো, টেকি দিয়ে কান বেঁধ। লো ॥ 
যেমন ক্ষেপা, তেমনি ক্ষেপী, তুলো পি'জতে আনে টেকি ॥ 
বামুনে দক্ষিণ] ধরে টেকিব নামেও চণ্ডী পড়ে ॥ 

কোন্ পুরুষকে কুমীরে খেলে, টেকি দেখলে ভয় ॥ 

ম1 ভাকলে, খেলাম না, বাপ ডাকলে, খেলাম না । 

সাতপুরুষের টেকি বলে- পাস্তা খা, পাস্তা খা ॥ 

পিরীত যখন ছোটে, টেকিতে ফেলে কোটে ॥ 

ইত্যাদি সর্বত্র টেকির মহিমা বিরাজমান | তেমনি 'ভাত; বা গর কেবল 
এই শব্দ ছুইটি অবলম্বন করিয়া কত বাংল! প্রবাদ পাওয়া যায় তাহ! আমাদের 
শব্দ-হৃচী দেখিলেই বোবা যাইবে । 

যেমন গৃহ্স্থালীর নানা দিক ও জ্রব্যেব, তেমনই সামাজিক জীবনের নান! 

শ্রেণী, সংস্থান ও সম্পদের টুকবা ছবি অসংখ্য প্রবাদ-বাক্যে বিক্ষিপ্ত রহিযাছে। 
এমন নিত্যদৃষ্ট বিষয় নাই, যাহা ইহাব কৌতুক ও বিজ্রপের পবিধিব মধ্যে 
আসে নাই। চাষা গয়লা, তাঁতী নাপিত, কনু কামার, বেণে সেকবা, সাক 
বোকা, বামুন বোষ্টম, কায়েত বৈদ্য, কাজী পেয়াছা, পীর বীদী, গুরু চেলা, 
হিছু মোছলমান, প্রজা জমিদার, চোর ছ্্যাচড, ছোট বড, ধনী কপণ, গবীব 
কাঙাল, আপন পর, বেকার বেগার, নেয়ে মেয়ে, ভূত পেত, বুণ্ডো বুড়ী, মবদ 
মাগী, কাণা খোৌভা, হাগুস্তী নাচুস্তী, ভ্ডঙ তগ্ডামি, চুবি বাঁটপাড়ি, নষ্টামি 

দুষ্টামি, আয়েশ আঁমিবি, অনাচার অনাস্ষ্টি, স্বাস্থ্য স্ুথ, বোগ শোক, পরচর্চা 

পরনিন্দা, থোট দলাদলি, গঙ্গাক্ান তীর্ঘযাত্রা, চডক গাজন, দুর্গোৎসব ঘেটু- 
পূজা, মনসা শীতলা, যষ্ঠী সুবচনী, পানাপুকুর ভাঙ্জ। বেডা, খাল বিল, খান! 
নর্দিমা, গু গোবর, ভাগাভ আস্তাকুড, ক্ষেত খামার, বাগান বাশবন,--কোন 

কিছুই বাদ পড়ে নাই। সমস্তগুলির আলোচনার স্থান আমাদের নাই; 
কেবল উদাহরণম্বরূপ ছুই-চাঁবিটি বিষয়ের কথা বলিব । 

ব্রাহ্মণ সমাজের শীর্ষস্থানীয় হইলেও, জদ্মফলারে যন্ধমানী 'কলিব 
্রাঙ্মণে'র লোত, মূর্ঘতা ও অনাচার কিরূপ কঠিন বিদ্রূপের বিষয় ছিল, 
তাহা প্রবাদের 'গলায়-দড়ে জাত” এই অভিধান হইতেই [নিম্পষ্ট হইবে । 
ব্রাহ্মণ দক্ষিণা পাইলে টেঁকির নামেও চণ্তীপাঠ করে, তাহা! পুর্বোদ্ধৃত 
প্রবাদে দেখিয়াছি । আমরা আরও শুনিতে পাই: 1 

উড়ে, নেড়ে, গলায়-দড়ে, কথা কইবে এ তিন ছেড়ে ॥ 
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বামুন, বাদল, বাঁন, দক্ষিণা পেলেই যান ॥ 

বামুন, বাসক, বাশ, তিনে বাস্তনাশ ॥ 

বামুম, মুচ্ছুদ্দী, ধোপা, গোমণ্তা, তার নেই কোন বুঝ-ব্যবস্থা ॥ 

বামুন, গরু, ছাগল, তিনই দড়ির প'গল ॥ 

বামুন, গণক, কাউয়া, তিন পরের খাউয়! ॥ 

লাখ টাকায় বামুন ভিখারি ॥ 

যারে না! বামুন বলি, তাঁর গায়ে নামাবলী ॥ 

কালির অক্ষর নেইক পেটে, চত্তী পডেন কালীঘাটে ॥ 
ভটচায্যেব খু টের খু'ট, শ্বস্তযয়নে সবংশে লুট ॥ 

ভেড়। ম'রে ভট্চায্যি ॥ 

ব্রাহ্মণের উদর, ছিটে বেডার ঘর ॥ 

মরা বামুন গাঙে ভাসে, চিড়ে দইয়ের নামে উঠে আসে ॥ 

বার লারবেল তের বামুনের ঘাড তাডে ॥ 

মুখচোঁরা বামুন, আর কেশোরোগী চোর ॥ 

চোর মরে কাশে, বামুন মরে আশে ॥ 

জপের সঙ্গে খে'ঁজ নেই কপালজোডা ফোটা । 

বিগ্কাশূন্ত ভষ্টাচাধ্যের পৃজাঁব বড ঘটা ॥ 

কপালে দীর্ঘ ফোটা, দর্শনী চোদ্দ টাকা ॥ 

বামুনে দক্ষিণ ধরে, টেকির নামেও চণ্ডী পড়ে ॥ 

দেখাও পেতে, মারে] ভাত ॥ 

মাগনার ওপর টাকৃনা, তার ওপর ভিথারি বামন ॥ 

বামুন ঘরে থাবে ভাত, গোবর দেবে আড়াই হাত ॥ 

পৌদে গু বড়বড করে, আলোচালের হৃবিষ্যি মারে ॥ 
কলির বামুন চৌড়া সাপ, যে না যারে তার পাপ 

বামুনবাড়।র ভাত, কপালে দিও হাত ॥ 

মর] মরে গঙ্গায় যাউক, যেমনে-তেমনে বাম্নে পাউক ॥ 

যেথা করেন চণ্ডীপাঠ, ভিটে বেচে বসান্ হাট ॥ 

“শতমারী ভবেদ্ বৈগ্যঃ+, ছুতরাং বৈগ্ের আনাড়ী চিকিৎসার বিদ্রপও 

যথেষ্ট রহিয়াছে-_- 

লাখি চডে নাহি লাজ, আমার নাম কবিরাজ ॥ 

৪ 
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চুণ, চিন্তা, চালবাজি, তিন পিয়ে কবিরাী ॥ 
কথা, কড়া, কারসাজি, তিন “ক'তে কবিরার্জী ॥ 
আমার এমনি হাতযশ, 

এসপাড়ায় যদি ওষুধ থাওয়াই ও-পাঁড়ায় মরে গণ্ডা দশ ॥ 

মরণ নেই মরবি কিসে, আমার কাছে ওষুধ নিসে ॥ 

ছিলাম ভাল শুয়ে বসে, কাল করল বৈদ্ধ এসে ॥ 

বৈগ্ধের বড়ি, ছু'লেই কড়ি ॥ 
ঘরামির ভাঙা ঘর, বির বউয়ের নিত্যি জ্বর ॥ 

হরি বাচান প্রাণ, বির বড় মান ॥ 

বেজ (-বৈগ্য ), বানিয়া, বোড়া, তিন নষ্টের গোডা ॥ 

নামে ধন্বস্তরি, কাজে যম। 

মূর্খ বৈদ্য, বেইমান, ছুই ঠিক ষমের সমান ॥ 
নাপিত, বদি, ধোপা, চোব, যুগী বৈরেগীর নেইক ওর ॥ 

আধুনিক ডাক্তারির কথাও একটি আধুনিক প্রবাদে স্থান পাইয়াছে-_ 
জল, জোলাপ, জোচ্চোরি, এই ভিন নিয়ে ডাক্তারি ॥ 

কায়স্থের মুন্সীয়ানার সঙ্গে তাহার ধূর্ততা প্রবাদে প্রসিদ্ধ হইয়াছে-_ 
কলমে কায়স্থ চিনি, গৌফে বাজপুত। 

বৈগ্ভ চিনি তারে, যার ওষুধ মজবুত ॥ 

কায়েতের ছেলের কলমের আগায় ভাত ॥ 

কায়েত, কালসাপ, বেদে! নারী, তিন জনকে পরিহারি ॥ 

কায়েতের মূর্খ, কলুর বলদ ॥ 

কায়েতের ঘরের বেরালটাও আড়াই অক্ষর পড়ে ॥ 
কাক ধূর্ত, আর কায়েত ধূর্ত । 

কায়েত ম'রে জলে ভাসে, কাক বলে-_ফিকির আসে ॥ 

কায়েতের বুড়া হীরার ধার, নাপিতের বুড়া ছারের ছার ॥ 

কায়েতের বুদ্ধি আতে, বাদরের বুদ্ধি দাতে ॥ 

কায়েতের মড়া কাকেও ঠোকৃরায় না ॥ 

কায়েতের হাড়া, বেগুনের খাড়া ॥ 

দাত থাকে না ব'লে কায়েত মায়ের পেটের মাংস খাঁয় শব ॥ 

ইহা উল্লেখযোগ্য, কেবল “কালীর দোহাই দিয়ে পাঠা খাওয়া ইত্যাদি 
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কব-একটি প্রবাদ ছাড়া, শাক্তের কথা বড় একটা শোনা যায় না? কিন্তু বোষ্টম 
বৈরাগীর নষ্টামি প্রবাদের'একটি উপাদেয় বিষয়-_ 

পাঠা মরে বোষ্টম ॥ 

বোম হবার বড় সাধ, তৃণাদপি *২ শুনে শুনে লেগে গেছে বাদ ॥ 

সাধ যায় বোষ্টম হ'তে, পোদ ফাটে মোচ্চোব ** দিতে ॥ 

জাত খোয়ালেই বোষ্টম | 

তেলক কাটলেই বোষ্টম হয় না ॥ 

ছ'দিন হয়েছেন বেরাগী, তাতেরে বলেন- পরসাদ ॥ 

মালা ঘোরালেই বৈরাগী হয় না ॥ 

সাধে কি বৈরাগী নাচে, ভাতের থালা হাতের কাছে ॥ 

তক্তিহীন ভজন, লবণহীন ব্যঞ্জন ॥ 

ভজনের স্গ খোঁজ নেই, ভোজন ছত্রিশ জাতে ॥ 
বৈবাগীব রাগটুকুও আছে, ভাগটুকুও আছে ॥ 

হরি বড দয়াময়, কথায় বটে কাজে নয় ॥ 

কাজে এডা, ভোজনে দেডা, সে থাক গিয়ে বৈষ্বপাড়া ॥ 

গোঁসায়ের চেয়ে কসাই ভাল ॥ 

কীর্তনীয়ার অভাব নেই ॥ 
কেত্তন ভাড়িয়ে দশা ॥ 

নি্ম্ম্না কীর্তশীয়ার ধামালি সার ॥ 

ব্রজের রজে গড়াগড়ি ॥ 

নিমাই মোড়ল না হইলে শাস্তিপুর আধ ॥ 

রসের ঘরেই গৌর নাচে ॥ 
গৌর হতে ঝ্কি কদিন ॥ 
শুধু গৌর নয়, গৌরহরি ॥ 
যুবতীর কোল, শিঙি মাছের ঝোল, মুখে হরিবোল ॥ 

বেদবিধি ছাঁড়া, যা* বৈরেগীপাড়া ॥ 

২২ চৈতস্টের বৈষ্ণব-লক্ষণের শ্লোক_-প্তৃণাদপি নুবীচেন তরোরিষ সহিষুণা। অমানিন! 

মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদ) হুরিঃ ৮ 

২৩ বৈষবের মহোৎসব । 
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আগে বেশ্তে, পরে দা, যধ্যে মধ্যে কুটনী । 
সর্ধ কর্ধ পরিত্যজা এখন বোষ্মী ॥ 

মাছ খাই না মাংস খাই না, ধর্শে দিয়েছি মন। 
বুদ্ধ বেশ্যা তপস্থিনী যাচ্ছি বৃন্দাবন ॥ 

বোষ্টমী লো ঢঙঢঙ, পাঠা খেতে বড বউ ॥ 

কাঁদে পবাণ কাছিমেব লাগি নাম রটেছে বৈবগী ॥ 

াগে ছিলাম কোচ! বেবাল, ধর্মে দিয়েছি মন। 

তুলসীমাল গলাষ দিয়ে যাচ্ছি বুন্াবন ॥ 
আমি কাদি পিবীততেব ছন্দে, হবিদাস বাবাজী ক'দে কি সম্বন্ধে ॥ 

শাস্তিপুব বসেব সাগব, এক এক ঘবে তিন তিন নাগব ॥ 

তুমি বাধা, আমি শ্যাম, এই কাধে বাড়ি বলবাদ ॥২? 

শুধু চৈতন্তধন্দ্রী বৈষ্ণব নয, বঘুনন্দনপন্থী গৌডা ম্ঘার্ত, এবং কৌলীস্তপ্রথা- 
প্রবর্ত্ বরর'ল সেনের অন্থগাম। কুপান-সম্প্রনা, সকলকেই সযানভাবে 

উপলক্ষা কবিয়1 একটি সামাজিক ইতিহাসমূলক প্রবাদও প্রচলিত আছে যাহা 
এই সম্পর্কে বিশেষত বে উদ্ষেখযোগ্য__ 

বঘু. চৈতা, বলা, এ তিন ক্লিব চেলা ॥২ৎ 

কর্তাভজ! সম্প্রদায়কেও লক্ষ্য কবিয়া উক্ত হইযাছে__ 
নারী হিজডে, পুকপ খোজা, তবে হয কর্তীতজা ॥ 

হিন্দু সম্প্রদাযেব মত, মুসলমান সম্প্রদাযও যুন্ণ-যু'গ বাংল! প্রব'্দ-সাহিত্যা 

পরিপুষ্ট করিয়া আসিয়াছে । সুতরাং পৃর্বেবোক্ত অন্প্রদাষেব মত শেবোক্ত 
সম্প্রদায় এবং তাহাব পীব-মোল্লাও ব্যঙ্গবিদ্রপেব উপলক্ষ্য হইয। প্রবাদেব 

মধ্যে আসিয়াছে 
নেড়ে নয় হষ্টি, তেতুল নষ মিষ্টি ॥ 

ধালেব মধ্যে আগুনবাণ২৯, মান্থযেব যে ঠোছলমান ॥ 

গরুব মধো এ'ড়ে, জাতের মদ্যে নেডে। 

থাওয়ালে-দাওয়ালেও মারে তেডে ॥ 

জল, জঙ্গল, আধার রাত, এড়ে গরু, নেড়ে জাত ॥ 

হাটের নেড়ে হজজুগ চাষ । 
২৪ হুতোম পোর নকশার বারোয়ারী পুজা নিবন্ধে গুরুপ্রসাদীর বিবরণ স্টিবা। 
৯৪৫ এইরূপ একটি অর্ববাদীন সংস্কৃত ক্লা।কও গ্রচালত জাছে--নং 1৪5৫ উষ্টবা। 
২৬ এক রকম নিকৃষ্ট ধান। 
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নেডে খোজে ঈদ্ পরব । 
পীর-বরাবর নেডে, সোনাব-ক্ষুবে এঁড়ে ॥ 
মোল্লার দাভি ওষুধে লাগে ॥ 

মোপ্লাব দৌড় যশজিদ তক ॥ 
এক হাটে পেঁষাজ বেচলাম, চাচা, মোল্লা হলে কবে ॥ 

আগে কাজী, পবে হাজী, শেনে পাজী ॥ 

যত ভাজা, তত পাজী॥ 

দাঁড়ি না৷ গজাতেই কাজী ॥ 

গীব, না, পযগস্থব ॥ 

কলিকালেব মুন্সী যোল্লা, নামে হবে দড়। 

না মানবে কোবান কেতাব, হুজ্জৎ করবে বঢ ॥ 

প ল্চ পৃজলে পাথবে, সেও পীব হযে পাড় ॥ 

বাজাবে আগুন লাগলে পীক্বে ঘবও বাচে না ॥ 

পীবেব কাছে মামদোব'জি | 

অ!গে থাকে আলা! উল্লা, পরবে হব উদ্দীন । 

তলেব মতন্মদ উপবে যাষ, কপাল ফেবে যদ্দিন ॥ 

ডুব দিষে পানি খাই, সাবাদিন কোজা] থাই ॥ 

কেত|ব নেই, কোবান নেই, মন্ত্র, খোন্দকার ॥ 
মুবগীব পৌদে তেল হলে মোল্লার দোব দিযে বাস্তা ॥ 

আবেব সঙ্গে যেমন তেমন, পীবেব সন মস্কবী-কবণ ॥ 

আগেব বিবি আগ-ম্থবতী, মাঝেব বিবি সুযা। 

শেষেব বিবি াউ-থাট।ন। ঠাবে ভাঙে গুষা ॥ 

মুছলমা নেব বালা, শাস্ত্র পডলেও ছাদে নাক ত্যাল খ্যাড ক্যালা॥ 

একটি প্রবাদে ধন্মপবিবর্তনেবও ইঙ্গিত বহিযাছে__ 
এক একাদশী ছাড়াই, ত্রিশ বোজা বাডাই ॥ 

মুসলমান ভাযারাঁও যে ছাডিয। কথ! কহিত, তাহা নহে, ফ্মেন__ 

হি'ছুদের ছুগ গোপৃজো, উপবে চিক-চাকণ, তেতবে খড়েব বুভো ॥ 
সমাজেব নান! শ্রেণীব কাজকর্ম স্তক জুতা সেলাই নাগাদ চণ্ডপাঠ' 

পর্য্যন্ত, অথব। বিবিধ ক্রীড়াকৌতুক হইতে বিবিধ প্রবাদেব উৎপত্তি 

হইযাছে ) কিন্তু সেখুলি সব এখানে বিস্তাবিতভাবে আলোচনাব স্থান 
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নাই। তা, পাশা! বা দাব! খেলা! হইতে “হাতের পাঁচ” 'টেক্কা দেওযা” 
পোষা বাবো”, উঠসাব কিস্তিতে মাত, প্রভৃতি স্পষ্টই গৃহীত হইযাছে। 
হালে পানি পাষ না” “ছাল যদি ধবে ঠেসে, তুফালে নাও যায কি ভেসে, 

গীঁড়িকে মাঝি কবা, মাঝগাঙে ডুবে মবা+- নৌকাব মাঝিব অভিজ্ঞতা ঃ “এক 
ঠেঁসেলে তিন বাঁধুনী, পু্ড মবে তাব ফেনগালুনী”, “কি বা কবে তেলে 
ঝালে, কি বা না হয দম্ক! জালে, ধুয়া যাব সম না, সে বাধুশী হয 

নাপাক বাধুনীব বিদ্রপ) “এলো শ্রাদ্ধেব গুতো দক্ষিণা” শ্রান্ধেব 

পুবোহিতের আক্ষেপ ; 'সেকবাব ঠুকৃঠাকৃ, কামাবেব এক ঘা 'শীখেব 

কৰাত, আসতেও কাটে, যেতেও কাটে” এুঁতদিব মুখে বাক থাকে না” 
কামার বুট্টোলে লোহা শক”, ক্ষযা তাতীব তসবে হাত”, শ্রমজীবীব 

শিল্পরহস্ত ; “কোন্ কালে বা ঢুবি কবেছি, ঘবে তাঁত নেই তাই এসেছি'_ 
চোরেব সীফাই ; "চাকুবি, না, গুখোঁবিতচ'কুবিজীবীব মন্দভাগ্য 

গাইতে গাইতে গাষেন, বাজাতে বাজাতে বাষেন+, “আতি-চেব পার্তি-চোব 

হ'তে হতে সিধেল চোব+, ছ'ডে কুটে কাট্রনী, পুডে ঝু্ডে বাধুনী”_ 

অত্যন্ত কার্ষ্যেব বনুজ্ঞতাব ফল; “উঠস্ত মূলো পত্তনেই চেন যায”, 

“দেখাদেখি চাষ, লাগালাগি বীশঠ “ক্ষোতিব কোণ|, বাণি-জ্যব সোনা” 

“নোটে খেটে আডাষে, সজনে বাবো মাস” আছে গক ব না ভাল, তাব 
ছঃখ সর্বকাল”- প্রন্ন্তি চাববাসের কথা; “আজলের চেষে সুদ মিষ্টি 

সকল ম্ব্দখোঁবই জানে; “াঁকিম ফেবে ত হুকুম ফেনে না”, 'জামিন দেষ 
মবতে, গাছে উঠে পড়তে” প্বুষ পেলে আমল! তুষ্ট প্রন্ভতি আইশ- 
আদ্াালতেব বিচিত্র পদ্ধতি ; বাপ পোষ ববতী, মার বিষে এযোতা” 'বাপ 

পুরুত মা এযো, ঘবেব জিনিস বাইরে না যেও'_-যজমানী বামুনেব পেশা 
সম্বন্ধে উক্তি; “রেওব স্বর্গেও চি'ডে দই”__বেওভাটেব ছুর্ভাগ্যেব কথা) 

"গুড়ের ঘবে ডেযে। কর্তা+ভাভাবীব কথা; “সাপের হাচি বেদেষ চেনে 

“পাপের কাছে বেজি নাচে, তবে জানি বোজা আছে প্রার্মতি সাপুডেব 

কেবামতির বিবৃতি । নিজ নিজ জাত-ব্যবসাই যে সবচেষোঁ ভাল, তাও 
বল! হইয়াছে--“জত-ব্যবস! নরের ভূষা, আব সব ফাসফুসাঠ। 

কেবল সমাজের কোন বিশেষ শ্রেণী বা বিশেষ আচার-্মাবহার লক্ষ্য 

করিষ! লর়, সাধারণভাবেও সমাজের নানা কৌতুককর বিষয় লইয়া অসংখ্য 

বাংলা প্রবাদ প্রচলিত আছে? তাহার ছুই-চারিটি নমুনা দিযা আমবা এই 



ভূমিকা! ৫৫ 

প্রসঙ্গের শেধ করিব। সংসারে “কাছাখোলা; নেকা ও বোকার অভাৰ 

নাই, কিন্তু 

নেকা, বোকা, ঢলঢলে কাছা; তিনে প্রত্যয় করো না, বাছা ॥ 

নেকা, আজুলে, চাল্শে কাঁণা, জল ঝ'লে খাষ চিনির পানা ॥ 

কারণ, অনেক সময় নেকামি ও বোকামি ভান যাক, তাই- 

কুলোধ শুয়ে তুলোয় ছুধ খান ॥ 

ভাজ] মাছটি উলটে খেতে জ্ঞানেন ন! ॥ 
নাচতে কি আমি জানি নে, মাজার ব্যথায় পারি নে ॥ 

ঘোমটাব ভেতর খেমটার নাচ ॥ 

বড় ভাইয়ের মাগ নেই, সেই ভাবনায় ঘুম নেই 1 
খেতে পারি না সকে না (- রুচি হয় না), মুখে দিলে থাকে না ॥ 

বিষস্তীর ঠুন্কোব ব্যথা ॥ 
নাচতে নেমে ঘোমটা | 

নাচতে জানি নে, আমাষ ধরে এলেছে। 

যদি নাচি, তবে আমাব ছেলে নেবে কে ॥ 

খাব না খাব না অনিচ্ছে, তিন বেক চাল এক উচ্ছে ॥ 

প্রভৃতি এই শ্রেণীর লোকদের প্রতি প্রযুক্ত। কিন্তু সংসারে নিতাস্ত 

হান্তকর ও অযৌ'্তক ঘটনা বা আচরণ নিতাই দেখা যায়-_ 
দেখে ঘোর কলি, হাডে মাসে জলি 
অবাক করলি, রাধা, অস্থালে দিলি আদ] ॥ 

অবাকৃ সৃষ্টি করলেন ঢুপে, নাক নেই, তার আতর গোঁফে ॥ 
অবাক কলি অঘোরে. গুড়ছোলা খেলে গা ঘোবে ॥ 

অবাকৃ কলি বাক সবে না, গুড দিয়ে মুগ্ড় পেট তরে না ॥ 

অবাক কিবা কলিকাল, মণ্ডায় লাগে বড় ঝাল ॥ 

অবাক কলির স্থষ্টি, গুডে নেই মিষ্টি ॥ 

অবাক কলির অবতার, ছু'চোর গলায় চন্দ্রহার ॥ 

অবাকৃ লোকের অবাকৃ কথা, চুল থাকতে পোড়ে মাথা ॥ 

আ] মরি, মিন্সে লোক হাসালে, গোফ রেখেছে তোবড়া গালে ॥ 

আ] মরি, আ মরি বালাই যাই, গুড় দিয়ে তোর গাল চেটে খাই £ 
ধিয়ের কনে বলে--হাগব ॥ 



৫৬ ংল। প্রবাদ 

” আমার হাঁগা পেলে জাগিয়ে দিও ॥ 

খঁযাদা পাকে নথ, আর গোদ! পায়ে মল ॥ 

চালুনিতে ঘোল বিলান ॥ 

কোন্ কালে হবে পো, নেকডাকানি তুলে থে ॥ 

হাগুস্তির লাজ নেই, দেখুক্তির লাজ ॥ 

এ কি বিধির লীলাখেলা, কাকের গলায় তুলপাযাল। ॥ 
ছঁচো মাথে চলন গায়, এ দুঃখ কি সওরা যায় ॥ 
দই থেয়ে ভাড়ের বিচার ॥ 
নেঙটা পোদে পরে কাপড, পোদ বলে- বড় ফাপিব ॥ 
শিজের মা ভাত পান্ না, পরেব মায়েব তরে কান্না ॥ 

সোদর বাপ প'চে মল, বেপ়াইয়েব বাপেব শ্রাদ্ধ হল ॥ 
এডে গরু, না, টেনে দো ॥ 

আমানি খেয়ে দাত ভেঙেছে, সিহুব পববি কিসে £ 

দই দেখলে মৃঙ্ছা যায়, পেরাজ রস্থন শুঁটকি খাষ ॥ 
ম৷ আইবুডো, বেটী শ্বশুববাডী যাষ ॥ 

রথ দেখতে ভাতার মলো, দোল দেখতে যাই ॥ 
বুনলাম ধান, তুললাম তিল, ফলল কুদ্বাক্ষ, খেল।ম কিল ॥ 

ধান হলাম শা, আগড়া হলাম, কুলোব ভগাষ নে£৮ মলাখ ॥ 

কিসে নেই কি, পাস্তা ভাতে ঘি ॥ 
ভূতের ভবে উঠলাম গাছে, ভূত বলে--মামি পেলাম কাছে ॥ 

হাতী ঘোড়া গেল তল, বেতে! বলে হাটু-ল ॥ 
কত শত গেল বধী, শেওড়তিলাব চক্ষোত্তি ॥ 

মান্থষের যোগ্যতার চেয়ে আশা বেশি, তাই স ধের অস্ত নেই-_ 
মনে বড় সাধ, চণ্ডব বাধের কাদ ॥ 

কত সাধ যার বে চিতে, মলেব আগায় চুটুকি দিতে ॥ ; 
কত সাধ যার রে চিতে, ফোগলা দ্াতে মিশি দিতে ॥ 

কত সাধ যায় রে চিতে, বেগুন গাছে আকৃশি দিতে ॥ 

কত সাধ যায় রে প্রাণে, ঝুলব গিয়ে আম-বাগানে ॥ 

সাধ করেছেন কাও, পাকলে খাবেল ড1ও ॥ 

সাধ যায় বাদশা! হতে, খোদ। মেগে দেয় না খেতে ॥ 



ভূমিক। ৫৭ 

সাধ করে বেধালাম কান, কাঠি দিতে যায় প্রাণ ॥ 
যার মোটে বিয়ে হয়নি, তার ঠাকুরঝি বল্বার সাধ ॥ 

চন্দ্র হূর্যয অস্ত গেল, জোনাকিব পোদে বাতি । 

মোগল পাঠান হদ্দ হল ফারস। পড়ে তাত ॥ ** 

বারো হাত কাকুড়ের তেরো হাত ব।চি ॥ 

বারো হাত কাপড়ের তেবে। হাত শী ॥ 

বারে হাত গরুর তের হাত শিঙ ॥ 

বারো পয়সা আয়ে তের পয়সা পোষাণি ॥ 

দাওয়ের চেয়ে ডাট দ।ঘল ॥ 

ফকির থেকে দরগা! উচু ॥ 

ছেলের চেয়ে ছেলের গু ভারি ॥ 

ছিরে জলুস ভিতরে ফাকা, ব্যর্থ আত্মস্তরিতা বা হাম্বড়াই-_ইহাও এক 
শ্রেণীর নেক।মি, বোকামি, ভণ্ডামি বা ভডঙ, যাঁহা। বিবিধ প্রকারে দেখ! 

যায়; তাই এ সম্বন্ধে বিবিধ প্রকারের প্রবাদের শেষ নাই, আমরা কেবল 

কয়েকটি এখানে চয়ন করিয়া দিলাম-_ 

বাইরে কৌচ। লগ্থা, ভেতবে অষ্টরস্ভা ॥ 

বাইরে কৌচার পত্তন, ভেতবে ছু'চোর কেত্তন ॥ 
ভেতরে ফাক যত যার, বাইরে ঢাকা তত তার ॥ 

ঘরে নেই ভাত, কৌচা তিন হাত ॥ 

ঘরে নাই ঘটিবাটি, কোমরে মেলাই চাবিকাঠি ॥ 

ঘরে নেই তাজাতুজা, নিত্য করেন গোসাই-পুজা ॥ 
ঘরে নেই ভাত, দরে চাদোয়। ॥ 

ইটে নেই, ভিটে নেই, চৌধুব।র পুত ॥ 
ইটে নেই, ভিটে নেই, বাইরে মদ্ধানি ॥ 
পৌদে নেই চাম, চৌধুরী নাম ॥ 
চৌধুরী চৌধুরী বড় নাম, ছাগলে চিবায় পৌদের চাম 
পোদে নেই ইন্দি, ভজ বে গোবিনি। ॥ 
উদ্্ খেতে ক্ষুর্দ নেই, নেউলে বাজায় শিডে ॥ 

২৭ এই নুপরিডিত প্রবাদের বিবিধ রূপান্তরের জঙ্ক নং ২৮৯৩-৯৭ দ্রষ্ঠবা। 



' বাংল প্রন্থাদ 

শালা এলে, ভালা এলে, খুই গতির মা । 
পাইক এলে, পেস্াদা এলো, মুই কিচ্ছু না 1 * 
পের সজে খোজ লেই ফটিকে রাঙা খোপ , 
ছটানির মাষ|, ভিতরে কপ.নি উপরে জামা ॥ 
পেটে ভাত নেই, ঠোটে আল্তা ॥ 

ছুঁচোর গোলাম চামচিকে, তার মাইনে চৌদ্দ সিকে ॥ 
ফেন দিয়ে ভাত খায়, গলে মারে দই । 
যেটে হুকোয় তামাক খায়, গডগভাট? কই ॥ 

থডে1 ঘরে ঝাড় টাঙান ॥ 

মেটে দেওয়ালে পাকীব কাজ ॥ 

ঘবে শাকসজনা, বাইবে বাবুয়ানা ॥ 

পরের ঘরে খায় দাষ, আঠাবো মাসে বছব যায় ॥ 

পেট ভরে না ভাতে, সোনাব আঁটি ভাতে ॥ 

পরবাব নেঙ.টি নেই, দবগার় যেতে চাষ ॥ 
বার হাটের বাছ কড়ি ॥ 
বাচতে পায় না ভাত কাপড়, যবতে হল দানসাগব ॥ 

চাল নেই, তাব ধুচনি নাডা, নাক নেই, তার নথ নাড়! । 
খেতে পায় না শাকসন্জলা, ডাক দিয়ে বলে--ঘি আন না ॥ 

তপ্ত ভাতে ছুন জোটে না, পাস্তা ভাতে ঘি ॥ 
ভাত পায় না কুঁভোর নাগর, আমানি খেয়ে পেটা ডাগর ॥ 

ভাত পাঁয় না, মল পরে নাচে ॥ 

ক্ষুদের জাউ পায় না, ক্ষীরেব জন্য কাদে ॥ 

ক্ষুদ পার না মলুকারে কাদে ॥ 

পোদ নেঙটা মাথায় ঘোঁমট! ॥ 

ফোগল। দাতে মিশি, জিল দেখিয়ে হাসি ॥ 

গায়ে মানে না, আপনি মোড়ল ॥ 

ছাতার ঝলে--গা আমার ॥ 

চাঁল নেই, চুলো! নেই, হাটের মাঝে রাজত্ব ॥ 
ঢাল না তলবার, নিধিরাম সপ্দার ॥ 

নিজ্ছপস পিরানে আতম্মারাম সরকার ॥ 



ভূমিকা। ৫৯ 

কুকুর কি জাগে তুলসী বল, ঠেও ভূলে মুততে মন ॥ 

যত ছিল নাড়াধুনে, হ'ল সঘ কঁ্ভ,নে ॥ 
বাপ যেয়েছে উকুন তাই ছেলে ধন্ছুর্ধর ॥ 

মায়ের নাম পৌঁটাচুরী, ছেলেব নাম চন্মনবিলাস | 
ঘু'টেকুড়,নীব বেটা ভাঙাগীযেব মোড়ল ॥ 
ঘু'টেকুডানীর বেটাব উডানি গাষ ॥ 

কোন কালে নেইক গাই, চালুনি নিয়ে ছইতে যাই ॥ 

চুল নেই, তাব পেটো পাডা ॥ 
চুলেব সঙ্গে খোজ নেই, তাব বোঝ। পাচ ছয ছড়ি ॥ 
ছাই পাষ না, মুডকি জলপান ॥ 

সবাই যদ্দি হবে সে, এটোপ'ত কাডাবে কে ॥ 

কাতী বন্দ-_-আম'বও ছুই ঈ্াঙ, শুষব বলে__-আমাবও ছুই ঈ'ত ॥ 

হায়বে হাঁঘ হজাব টাকাষ, কাটা কান জাড়। না যায় ॥ 

মা পাঁষ না ষ্েডা কাথা সেলাই কববব স্াতা। 

বেটা পাষে দেখ গায় চোদ্দ সিকব জুতা ॥ 

মা বেচে খায কল'মশাক, বেটাব মাথাষ ফবমেসে পাগ ॥ 

বড গ1 তাব যাঝেব পাড়া বছ নাক তাব নথনাডা ॥ 

বড বাড়ী, তাব ঢে'কিশালা ॥ 

বাডীব মধ্যে একটি ঘব, তাব আবাব সব অন্ব ॥ 

কালী নেই, কলম নেই, বলে-_আমি মুন্সী ॥ 

আমি কি নেডী-ভেটী, আমাব পাচখানা কাপড ধোপাব বাড়ী ॥ 

কানকাটা কই তালগাছ বাষ, কালামখ নিযে দববাবে যায় ॥ 

ছাঁচেব জলে খাবি খাষ, সমুদব পাব হতে চাষ ॥ 

ভাত বোচে না, বোচে মোষা, চিডে বোচে পোয়া-পোয়া ॥ 

বড নাক, তাব গৌঁফেব বাহাব ॥ 

ভাবি বিষে, তাব ছুপামে আলতা ॥ 

গাক্তনেব নেই ঠিক ঠিকানা, ডাক কিম বলে-_ঢাক বাজ! ন1 ॥ 
শিবের সঙ্গে খোজ নেই, গাজনেব ঘটা ॥ 

দিল নাক ঘেটুপৃজো একেবাবে দশভুজে। ॥ 
তিন দিনের যুগী, তার পা পর্য্যস্ত টা ॥ 
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ঁ গোগের তেঙ নেই, কবরীর সাঁথ ॥ 

বাগেক ধসে কলমা নেই, পাঞ্জাতর দাড়ি 
বাপ বলবার দাঁম নেই, হিদে জোলার নাতি ॥ 
বিষের সঙ্গে খোজ নেই কূলোগানা চক্কর | 
বিষহাঁরা ঢেড়া, তার গঙ্জন দেশজোড়া ॥ 
আবশুলা আবার পাখী ॥ 

তেলাপোকা আব।ব পাখী, ভেরণ্ড আবার গাছ ॥ 

ছেলে ধরতে পাবে না, কেউটে ধবতে চায় ॥ 

মঙ্গলচণ্ডী পৃজা পা না, স্থুবচনা হাত বাড়ায় ॥ 
সকলে গেল মবে, কর্তা হল হবে ॥ 

হায় রে আমডা, আঁটি আব চামডা ॥ 

বেগুন তোর পৌঁদ কেন খাডা, মোব বংশাবলীর ধাবা ॥ 

হায় তবমুজ, কবব কি, বোটা নেই ত ধরব কি॥ 

আপনি গেলে ঘোল পায় না, বেশোকে পাঠায় ছুধেব তবে 

আপনি পায় না শঙ্কবাকে ডাকে ॥ 

আমি বেহায়৷ পেড়েছি পাত, কোন্ বেহায়া না দেখ ভাত ॥ 

ছুর্গাপূজায শক বাজে না, যষ্ঠীপূজাষ ডেল ॥ 
ঘণ্টা বাজিয়ে ছুর্গোৎসব, ইতুপৃ্জাব ঢাক ॥ 
যত ছিল শেজ-মুতণী, হল সব বড বাধুনী ॥ 

নিত্য চাষাব ঝি, বেগুন-ক্ষেত দেখে বলে--এ আবাব কি ॥ 

ছিল ঘুটেকুডোনা, পেষেছে বাজপুত্তব বর। 
ঘুড়ি মুড়কি দেখে বলে--কি গাছে ফল ॥ 

কাঠকুড়োনীব মেয়ে, বাজা আনলে ঘরে । 

থাট পালজ দেখে দেখে হেসে হেসে মরে ॥ 

কুতরাং মরদের মুবদেব বলিহারি প্রায়ই শোনা যায় 

মরদ চলেছে পথে, ছুব্বাব কোস্তা হাতে ॥ 

মরদ বড তেজী, তাড়া করেছে বেঁজি ॥ 

মরদ বড় ভারী, তাব তেড়া পাগড়ি ॥ 

মরদ বড় হেঙ্গা, তার শণকাঠিখান ঠেলা ॥ 

মুরদ বড় মান, তার ছেঁড়া ছুটে! কান ॥ 
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তিনি আছেন প্লাক্ষপথে, ছুব্দো খাসের কৌৎকা হাতে ॥ 
গ়পৃষ্টে যে বা খাঁয়ঠ ফেউ দেখে সে ভরায় ॥ 
মুরদের নেই সীমে, রথ দিয়েছে নিষে ॥ 

জন্মের মধ্যে কর্ম নিমুর চৈত্র মাসের রথ ॥ 

বড় বড় বানরের বড় বড পেট | 

লঙ্কা ডিডোতে সব মাথ! করে হেট ॥ 

মরদ বটি, চি'ড়ে কুটি, যখন যেমন তখন তেমন | 

একশ কেৌড়া গুণে খান, ফুলের ঘায মুর্ছা যান । 

কচুব বেটা ঘে'চু, বড় বাঙেন ত মান ॥ 
টাজন ঘোড] খায় যা+, বেতো। ঘোড়া চায় তা' ॥ 

টুনটুনির হয় না গরুডেব পাখা ॥ 
(ভিজে কথ্থল নিজে ভ'বি ॥ 

মব। গাঙ্গেব ফোপানি সাব ॥ 

আমাব নাম বণবঘু, তিটাতে চবাই ঘুঘু ॥ 

আমান না নিতাই, এক খাই এক থিতাই ॥ 

পৃণিমাব ঠাদ দেখে তেঁতুল হল বঙ্ক। 
গেঁডি গুগলি বলে এবা--আমবা শঙ্খ । 

ডেংবা কাক বলে--আমি কবব একাদশী । 

লেজকাটা কুকুব বলে_ যাব বারাণসা ॥ 

পরচ্ছিদ্রেব অন্বেষণ ম'ম্ুষেব স্বাভাবিক ছুর্বলতা, কিন্তু আত্মচ্ছিদ্রেব কথা 

মনে থাকে না 
চালুনী বলে-_ছু'চ, তোব পৌদ কেন ছেদা। 

আপন দোষ দেখেন না যাব সর্ববাঙ্গেই বেঁধা ॥ 

পবেব দোষ আকা'শ-জোড়া, আপন দৌষ ছোটো।। 

চালুনী বলে- ধুচুনী ভায়া, তুমি বড ফুটো ॥ 

চালুণীর পোদ ঝর ঝর করে, চালুনী ছুঁচের বিচার করে ॥ 

ওল*বলে--মানকটু ভায়া, তৃষি নাকি লাগ ॥ 

গুয়ে বলে-_গোবরদাদা, তোর গায়ে বড় গন্ধ ॥ 

রহ্থন বলে পেঁয়াজ ভাই, তোর গন্ধে মরে যাই ॥ 

রস্থন বলে--কীচকল! ভাই, তোর বড় খোসা ॥ 
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আনারস বলে--কাঠাল ভাই। তোর গা! বড় খস্থসে ॥ 
পেঁচা পি পড়েকে বলে- সর লো৷ সর, থেখড়ামুখী ॥ 

আগুচ্ছিঞ্জ ন জানাতি, পরচ্ছিদ্র পদে পদে ॥ 

পরের ছিদ্র বেল, নিজেব ছিদ্র সরষে ॥ 

ঘটে পোডে, গোবর হাসে, সবার একদিন আছে শেষে ॥ 
আজ থেয়ে নেড়া নাচে, কালকে গোবিন্দ আছে ॥ 

সকালে খেয়ে ফকির নাচে, বিকালের তবে খোদা আছে ॥ 

সুতরাং আপন ও পব এই পার্থক্যেব প্রতি মাস্থষেব মন খুবই সজাগ । 
এ সম্বন্ধে বুসংখ্যক প্রবাদ আছে, তাহাব কতকগুলি এখানে চষন কবা 

যাইতে পাবে__ 
আপনি বাধি, আপনি খাই, আপনি তাৰ বলিহারি যাই ॥ 

আপন বেল। আটাআীটি, পবেব বেলা দঈীত-কপাটি ॥ 

আপন বেলা চাপন-চোপন, পরেব বেল! খুবঝুবে মাপন ॥ 

পবের ভিটায় জরীপ এলে-_মাপ বে মাপ। 

নিজেব ভিটায় জরীপ এলে_ বাপ বে বাপ॥ 

আপনার বেলায় ছ+ কড়ায় গণ্ডা, পরের বেলায় তিন কড়ায় গণ্ডা ॥ 

আপনারটিতে খোদার দোহাই, পবেবটিতে আন্ খাই ॥ 
তোবে, না, মোবে, প্রতি ঘবে ঘবে ॥ 

আপন চোখে সোনা বর্ষে, পবের চোখে রূপা । 
যত লোকে কথ! কয় গাপ! আর গুপা ॥ 

আপন ছাগল বেঁধে রাখি, পরের ছাগল ছেড়ে দিই ॥ 
আপন ঘোল কেউ টক বলে না ॥ 

আপন কোলে ঝোল সবাই টানে ॥ 

আপন কোটে পাই, চি'ডে কুটে খাই ॥ 

আপনি বড ভালো, তাই পবকে বলে কালো! ॥ 

আপন বগলে গন্ধ নেই, পরের বগলে গন্ধ ॥ ৰ 
আঁপনাদ় পানে চায় না শালী, পরকে বলে বিন 

আপনার হাতে পড়লে হাড়ি, ভাত রেখে আমানি বাি। 
তোর ঢ।কা থাক্, মোর বিকিয়ে যাক ॥ 

তোর চুপড়ি খসা, মোর চুপড়ি বসা ॥ 
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কীঠালটি আমায় দাও, বীচি গুণে কড়ি নাও £ 
পরের মাথায় কাঠি ভাজা ॥ 

পরের মাথায় হাত ধুলান ॥ 

পরের গোয়ালে গোদান ॥ 

আপশি সয় না তুল! এক পোয়া, পরের মাথায় দেয় হু'মন লোহা ॥ 

পাসরে পাসরে মরি, পরের হাঁড়ির ভাত নিয়ে নিজের হাড়ি তরি ॥ 

আপনাব কথা পাচ কাহন ॥ 

পরের মাথা কেটে নাপিত ॥ 

পরেন মাথায় দিয়ে হাত, কিরা করে নির্ঘাত ॥ 

পরের জিনিস পায়, হেগো৷ পোদে খায় ॥ 

পরের ধন, আপন ছালা, যত হচ্ছা ভরে ফেলা ॥ 

পবের চাল, পরেব কলা, ব্রত কবেন চন্দ্রকলা ॥ 

পরের ঘরে সাদী, নাচে হারামজাদী ॥ 

পবের ভাত, আপন হাত ॥ 

আপনি নেডাই, পরকে ভেঙাই ॥ 

আমার লাম ষমুনাদাসী, পবের খেতে ভালবাসি । 

পরকে দিতে জ্ববে গা” পরের নিতে সরে গা” ॥ 

আমার দইয়ের এমন গুণ, এক সের দইয়ে তিন সের চুন ॥ 
আপন ঘরের ধোয়ায় নিজের চোখ কানা ॥ 

পরের ধনে পোদ্দারগিরি, লোকে বলে লক্খীশ্বরী ॥ 

পরের ধনে বরের বাপ ॥ 

পরের পিঠে বড মিঠে 1 

পরের ভাতে কুকুর পোষা ॥ 

পরের কাপডে ধোপার নাট ॥ 

পরের ঘোল খাবার লোভে নিজে গৌফ কামান ॥ 

পরের ঘি পেলে, প্রমীপ দেয় মেলে ॥ 

পরের ডাল, পরের চাল, নদে করেন বিয়ে ॥ 

পরের ছেলে ছেলেটা, খায় দেখ এতটা, বেডায় যেন বাদরটা। 

আমার ছেলে ছেলেটি, খায় শুধু এতটি, বেড়ায় যেন গোপালটি ॥ 
গরের ফোড়া, টেকি দিয়ে গালা ॥ 
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পরের ধন, আপন আয়ু, কেউ দেখে না অল্প ক'রে ॥ 

পরের লেকে পা পডলে তুলোপানা ঠেকে 

নিজের লেজে পা পড়লে কেক কবে ডাকে ॥ 

কিন্তু পর আপন হয় না, পরকে বিশ্বাস নাই, পর-প্রত্যাশী হওয়া বা পরহিংসা 
বিড়ম্বনামাত্র-- 

পর আর পরমেশ্বর ॥ 

পরচিত্ত অন্ধকাব ॥ 

পরেব মন, আধাব কোণ ॥ 

আপন বুদ্ধিতে ফকির হই, পরবুদ্ধিতে বাদশা নই ॥ 

পর হয়েছে পবেব কাল, ভাবে ন। আছে পরকাল ॥ 

পরেব আশ, গাঙপাবে বাস ॥ 

আপন বুদ্ধিতে তর, পববুদ্ধিতে মব ॥ 

নিজের বুদ্ধিতে ভাত, পরেব বুদ্ধিতে হাভাত ॥ 

পর-প্রত্যাশী নর, উপোস ক'বে মব ॥ 

পব-প্রত্যাশী ধন, পর নিয়ে গমন ॥ 

পব রেখে ঘর নষ্ট ॥ 

পরে দেবে চেয়ে, পেট ভববে খেয়ে । 

পবের কথায় লাখি চড়, নিজের কথায় ভাত-কাপড় ॥ 

পরেব ঘর ঢুকতে ডর, নিজের ঘর হেগে ভর ॥ 

পরের ছেলে খাঁয়, আর পথ পানে চায় ॥ 

পরের সোন! দিও না কানে, কেড়ে নেবে হেঁচক! টানে ॥ 

পরের ছুধে দিযে ফুঁ, পু্ড়য়ে এলেন আপন মুঃ | 

পরের দেখে তোলে হাই, যা ছিল তাও নাই ॥ 
নিজের নাক কেটে পবেব যাজ্রাভঙ্গ ॥ 

নিজে ম'রে জ্ঞাতির হাড়ি ফেলান ॥ 

পরের হাতে ধন, পেতে অনেকক্ষণ ॥ 

পরের মুখে ঝাল খাওয়া ॥ 
'আপণ চরকায় তেল দাও ॥ 

আপন ঘরে সবাই রাজা ॥ 
আপন কোটে কুকুরও বড় ॥ 



ভূমিকা ৬৫ 

আপন মাল আপনি রাখি, কটা! কান চুল দিয়ে ঢাকি। 
আপন মুখ আপনি দেখ ॥ 

আপনার কামার, আপনার খাড়া, যেখানে পড়াবি, সেইখানে পড়া ॥ 
ছি'ড়ি কুটি নিজের নৃতি, মারি ধরি নিজের পুত ॥ 
আপন বোন ভাত পায় না, শালীর তরে মোগ্া ॥ 

আপনার আপনি, ভোর আর কপনি ॥ 

আপন হাত জগরাথ, পরের হাত এটোপাত ॥ 

আপন ধন পবকে দিয়ে, দৈবক। বেড়ায় মাথায় হাত দিয়ে ॥ 

আপন পাজি দিয়ে পরকে দৈবজ্ঞ বেড়ায় পথে-পথে ॥ 

আপনি বাচলে বাপের নাম ॥ 

নিজে আগে সামাল কর, পরে গিয়ে পরকে ধর ॥ 

নিজের আছে ত খাও, নইলে ফেলফে"লয়ে চাও ॥ 

সবয়-গুণে আপগ্র পর, খোঁড়া গাধার ঘোড়ার দর ॥ 

ফেল ক ড়, মাথ তেল ॥ 

দয়া আছে, মায়! আছে, গলা ধবে কাদি। 

আধ পয়সাব আটটি কল! পরাণ গেলেও ন1 দি” ॥ 

চাচাই বল, কাকাই বল, কলাটি পাঁচ কড়া ॥ 

ফেল কড়ি, ত দেব বড়ি ॥ 

তোমায় বড় ভালবাসি, তাই তোমার আিনা চষি ॥ 

ভালবাসার বিচিত্র পদ্ধতি ও নার।জাতির ভালমন্দ সম্বদ্ধে প্রবাদের 
অতাঁব নাই, কিন্ত অধিকাংশরই বিদ্রপ তীক্ষ ও তিক্ত । দাম্পত্য-প্রীতি 

ও দাম্পত্য-প্রহসনের কথা পুর্বেই বলা হইয়াছে, এখন প্রেম সম্বন্ধে সাধারণ 
কয়েকটি প্রবাদ তুলিয়া দেওয়া হইল-__ 

যার ইষ্টি তার মিষ্টি ॥ 

চোথে চোখে যতক্ষণ, প্রাণ পোড়ে ততক্ষণ ॥ 

কাছে থাকে যতক্ষণ, আমার আমার ততক্ষণ । 

পথে গেলে পোড়ে মন বাড়ি গেলে ঢন্ঢন্ ॥ 

ভালবাসার এমনি গুণ, পানের সে যেমন চুখ। 

বেশি হলে পোড়ে গালঃ কম হলে লাগে ঝাল ॥ 

ছিল ন! কথা, হল গাল। আজ না হয় ভহবেকানপ॥ 



লা প্রবাদ 

দেখা দেয় না, ছয়! মেক, বাটি ভ”রে ছালন দেয় ॥ 
পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ, সে পিরীতে কিবা কাজ ॥ 

মনেরে পাথর করে যেই, পিরীত-পথের পথিক সেই ॥ 

যার সজে যার মজে মন, কিবা হাঁড়ী কিবা ডোম ॥ 

যার সঙ্গে মেলে মন, সেই আমার আপন জন ॥ 

যারে যেমন গড়েছে বিধি, সেই ভাতাবের পরম নিধি ॥ 

পিরীতের নৌকা পাহাডেও চলে ॥ 
ভালবাস কেমন ? ভালবাস যেমন ॥ 

ভালবাসি যারে রূপের দেখি তাবে ॥ 

পিরীত্তের ফের মেচকো ফের ॥ 

যাক জীয়তি, থাক পিরীতি ॥ 

নূতন পিরীতে বড় আঠা ॥ 

চোখ থাকতে হয় রে কানাঃ যে জন প্রেমের ভাব জানে না॥ 

চেতনেতে অচেতন, পিরীতে যাব টানে মন ॥ 

পিরীত যখন জোটে, ফুটুকড়াই ফোটে । 
পিরীত খন ছোটে, টেকিতে ফেলে কোটে ॥ 

পিরীত আর গীত, জোরেব কাজ নয় ॥ 

পিরীত থাকলে তেঁতুলপাতায় দু'জন শোয়! যায় । 
অপিরীতে মান-পাতায় জায়গা না কুলায় ॥ 

পিরীত, আগুন, কাশ, রয় লা অপ্রকাশ ॥ 

পিরীতের কত খেল! বুঝে ওঠা ভার । 

চুলের সাকোয় তুলে দিয়ে করায় সাগর পার ॥ 

লোক-দেখানে ভালবাসা, ভাদ্র মাসের কচি শশা । 

দেখলে পরে হর লোভ, খেলে পরে পিত্তের কোপ ॥ 

পিরীতের পেতব।ও ভাল ॥ 

মিষ্টির মধুং ইষ্টির বধূ ॥ 
যার সঙ্গে ভাব, তার মুখ দেখাও লাভ ॥ 

যার রূপে প্রাণ কাদে, সে কেন আর ভুড়া বাধে | 

'অতিভাব যেখানে, নিত্যি যাবে সেখানে । 

যদি যাবে নিত্যি, ঘটবে একটা কীন্তি ॥ 



ভূমিকা ৬৭ 

ঠারার ঠারীর ঘর, কারো কখনো মাথাব্যথ!, কারো কখনো! জর ॥ 

যেখানে কম জোর, সেখানে ছেড়ে ভোর ॥ 

ঘেখানে নেই আসল মায়া, সেখানেই বেশি আহা ॥ 

যারে নিয়ে লীলাখেলা, তারে আবার অবহেলা ॥ 

কপট প্রেমে লুকোচুরি, মুখে মধু প্রাণে ছুরি ॥ 
যতদিন রস, ততদিন বশ ॥ 

পুরুষ আর স্ত্রী, আগুন আর ঘি | 

ভাবে ডগ-্মগ, তেলাকুচো, ছেসে মবে যত কাঁলো ছু'চো ॥ 

যেখানে গুড়, সেখানে পি' পড়ে ॥ 

মধুপাঁন করতে পারি, মাছির কামড সইতে নাবি ॥ 
কিন্তু যাহারা পুরুষের ব্যাখ্যা কবেন ও বলেন “পুরুষের ভালবাসা, মোল্লার 

মুরগী পোষা” সেই মেয়েদের স্বরূপ ও গুণ-কীর্তন, অনেক সময় মেয়েদেরই 
সুখে, কিছু কম যায় না, বরং মাঝে মাঝে ভব্যতাঁর বাহিরে চলিয়া! যায়__ 

গড় কবি মেয়েদের পায়, ধানভানা। চাল ঠাকুরে খায় ॥ 

নারীর বল, চোখের জল ॥ 

তুফানে যে হাল ধরে না, সেই বা কেমন নেয়ে। 
পড়লে কথা বুঝতে নারে, সেই বা কেমন মেয়ে ॥ 
টিপ বোঝে না, টাপ বোঝে না, সেই বা কেমন মেয়ে । 

ধার বোঝে না, চর বোঝে না, সেই বা কেমন নেয়ে ॥ 

তিন মাইয়া যেখানে, কাজীর বিচার সেখানে ॥ 
নদী, নারা, শৃঙ্গধারী, এ তিনে না বিশ্বাস করি ॥ 

সিঁড়ি, তুমি কার? যেষায় তার॥ 
ঝাল, টক আর কড়া ভাতার ॥ 

ছামন-দড়ি গোদা-বাড়ি, যে আমার আমি তারি ॥ 

নাও, ঘোড়া, নারী, যে চড়ে তারি ॥ 

শতেক কথায় সতীও ভোলে ॥ 

মেয়ে চিনি হাসে, পুরুষ চিনি কাশে ॥ 

লেপলে-পুছলে বাড়ী, সাজলে-গুজলে নারী ॥ 

যার হাতে থাইনি, সে বড় রাধুনী। 
যার সঙ্গে ঘর করিনি, সে বড় ঘরণী ॥ 



৬৮ বাংল! প্রবাদ 

গরবের গরবিনী, এই পরেন লাকে নথ, এই পরেন কাদে ॥ 

ভাতাবে না ভাকে কাছে, যাগ বলে- মো আদর আছে ॥ 

সতী হলি কবে? না, সে মরেছে যবে ॥ 

জন্ম গেল ছেলে খেযে, আজ বলে ডান ॥ 

সব জস্ব মোট বয়, ধবা পড়েছে গাধা । 

সবাই সতী কবলাষ, ধরা পডেছে রাধা ॥ 
সবে মিলে খাবে নশী, বাধা পড়বে নীলমণি ॥ 

শনিবাবেও হাট, রববাবেও হাট । 

সহজে রাধা কল'স্কনী, বুক চিতিযে হাট ॥ 
ঠাকুবজামাই, চাকরি কামাই, মাসে দু'দিন এস। 

ঠাকুরকে যেমন তেমন, আমায় ভালবেস ॥ 

মাগ ভাতারে দেখা নেই, বষ্ঠীপৃজে।ব ধূয ॥ 
যতই কব শিব-সাধনা, কলঙ্কিনী নাম যাবে না ॥ 
নষুনাব।ব পবিচষ, বুদ্ধগুণে সতী হয় ॥ 

মাছ খায় না! যতশী, পাতে তিনটে খল্সে | 

কি করে না যতনী, কোণে তিনটে মিন্সে ॥ 

সকল ব্রত করলে যশী, বাকি আছে ভ।ম একাদশী ॥ 

সকল পাখ।তে মাচ খায, যাছরাঙার কলঙ্ক ॥ 

বিয়ের বাকি মাস পাচ ছয়, কাপড় তে'লে হাত পাঁচ ছয় ॥ 

এই ফুরালে খাবে কি, ঘরে ত নেই আহইবুড়ো ঝি ॥ 

ভাঙ্রমাসে কচুর লতি, বুডা হলে সবাই সতী ॥ 
ভাত খাই ভাতারের, গুণ গাই নাগরের ॥ 

ভাঙারের থায়-পরে, ভাতারকে লাঠি ধরে ॥ 
অভাগীর বকৃত, 

জোগ্লান দেখে ধরলাম ভাতার সেও হাগে রক্ত ॥ 

বার করলাম, ব্রত করলাম, স্বর্গে দিলাম বাতি । 

যুবকা-ল রঙ্গ করে বৃদ্ধকালে সতী ॥ 

বেরিয়ে এলাম, বেস্তা। হলাম, কুল কবলাম ক্ষয় । 

এখন কিন] ভাতার শালা ধমকে কথা কয় ॥ 

সতী ঘায় সৌোতে, অসভী যায় রথে ॥ 



ভূমিকা ৬৯ 

বারে! কাদি নারকেল, তের কাদি কলা। 

আজ আমাদের রাণীর উপবাসের পালা ॥ 

ভষী হ'ল বনবাসা, বাসনকোসন একরাশি ॥ 

ভাবুনী লে ভাবুনী, তোর ঘব পুড়ে যায় । 

যাকৃগে মোর ঘর পুড়ে, মোর ভাবুন বয়ে যায় ॥ 

মিষ্টি লাগল ছাই (- পিঠের পুর), স্বামী-পুতকে নাই ॥ 
লাজের বুড়ী আগে হাটে ॥ 

রনাড়ী বেটীর বিয়ের সখ, উনায় রসের কত ঠমক ॥ 

লোকলজ্জায় রাধি-বান়ি, পেটের জ্বালায় খাই । 

লজ্জাসরম আছে ব'লে কাপড় পরে যাই £ 
ঈশ্বর যদ্দি করেন, কর্তী। যদি মরেন, তবে ঘবে বসেই কেত্তন শুনব ॥ 
সাত বড়, এক এয়ো, 

যার কাছে যাই সেই বলে--আমার মত হয়ো ॥ 

সাতভাতারী সাবিজ্রী, বংরভাতাবী এয়ো । 

একভাতারী পোড়াকপালা ছুয়ার দিয়ে লা যেয়ো ॥ 

ভাবন। কি তোর, হাবী। 

তোর পেটের তলায় যে ধন আছে তাই ভাঙ্গিয়ে খাবি ॥ 
ভাল ভাল ক'রে গেম কালোর মার কাছে। 

কেলের মা বলে- আমার বেটার সঙ্গে আছে ॥ 

ভালমান্ুষের কাছে বসে খাই গয়াপান । 
অম,ছ্ছবের কাছে গিয়ে কাটাই ছটি কান ॥ 

কপালে ছিটে-ফৌটা, তুত্ব ঝুলি হাতে । 
মাইরি দিদি, তোর মাঁথ। খাই, কিছু নেইক তাতে ॥ 

দেখে গেছ সেই, নিয়ে বসেছি এই, তবু আবাগীরা বলে কতই খাই ॥ 
কাকালে হাত দিয়ে দাড়িয়ে কে, কাল মঙলবার করবে যে । 

ও ত বরং দাড়িয়ে আছে, আমার শুনে কাকাল ভেঙে গেছে ॥ 

দেখে যা পাড়ার লোক চোরেব দ্াগাদাব্রি। 

যে ঘরেতে রাঙা বউ, সেই ঘরেতে চুরি ॥ 
নাক নেই বেটার নথের সখ, ফেল্না বেটার কত ঠমক ॥ 
ম্রদের জিদে বাদশা, মাইয়ার জিদে বেশ্তা। ॥ 
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এইযকপ সাংসারিক জীবনের বিবিধ বিষয়ের, বিবিধ প্রবাদ প্রচলিত 
আছে। উপরের উদাহরণ হইতে বুঝা! যাইবে যে, একই ধরণের বা মূলতঃ 
একই বিষয়বস্ত লইয়া, নান! অত্যত্ত পদার্থের চিত্র অবলম্বন করিয়া, একাধিক 

প্রবাদ-বাক্য রচিত হুইয়াছে। আগে আমরা ছু'চ ও চালুনি সমস্ধে 

সুপরিচিত প্রবাদের বিতির রূপান্তর দেখিয়াছি, তেমনই-- 
উভো খই গোবিন্দায় নমঃ ॥ 

এই স্ুপ্রসিদ্ধ প্রবচনটি বিবিধ সরস রূপে দেখিতে পাই-_ 
হাটে কলা, নৈবেগ্ভায় লমঃ ॥ 

গাছে ফুল, শ্রীরষ্তায় নমঃ ॥ 

মগডালের ফুল দেবতাকে দান ॥ 
বিছুটি ঝাড়ের আম গোপীনাথেব ॥ 
ফাটলে পড়ল নাড়, গোপালায় নমঃ ॥ 
নিমন্ত্রণ বাড়ীর ভাতে কাঙালী-বিদায় ॥ 

সাকো৷ থেকে পড়ে, অমনি জুম্মার গোসলও কবে ॥ 
ঘরে নেই ভাত, ধর্মের উপোস ॥ 

অল্প যে তুচ্ছ নয় বা অল্পেও বৈশিষ্ট্য আছে, এ সম্বন্ধে অনেকগুল একই 
ধরণের প্রবাদ আছে 

অল্প বিচ্যা ভয়ঙ্করী ॥ 

অল্প আগুনে শীত হরে, বেশি আগুনে পুড়িয়ে মারে ॥ 

অল্প বৃরটিতে কা! হয়, অনেক বৃষ্টিতে সাদ হয় ॥ 

অল্প মারে কাদে বাদী, অল্প বোঝায় ফাটে চাদি ॥ 

বোঝার ওপর শাকেব আঁটি ॥ 

অল্প শোকে কাতর, অনেক শোকে পাথর ॥ 

অল্প জলের মাছ, ফরফরানি বেশি ॥ 

আধ গাগরী জল, করে ছলছল ॥ ৰ 

অল্প অগুনে তামাক যেমন, ছোট লোককে থোসামো!ী তেমন ॥ 
অনেক থাবে ত অল্প খাও, অল্প খাবে ত অনেক খাও। 
খৃট-আখুরে গায়ের বালাই ॥ 
ধানি লঙ্কা | 

সরষের দানা ছোট হলেও ঝাল কম নয় ॥ 
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ছোট কলসীর বড় কান! ॥ 

সজনে-শাক বলে-- আমি সকল শাকের হেল!। 

আমার খোজ পড়ে কেবল টানাটানির বেলা! ॥ 

ছোট কাটাটি ফোটে পায়, তুলে ফেল, নইলে দায় ॥ ইত্যাদি । 

একধন্্ী লে'কের পরম্পরসাজত্য প্রবাদ-প্রসিদ্ধ কৌতুকের বিষয়__ 
চোরে চোরে মাসতুতো। ভাই ॥ 
চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা,, শু'ড়ীর সাক্ষী মাতাল ॥ 

আমে দুধে এক হয়, আদাডের আঁটি আদাড়ে যায় ॥ 

উনোনমুখো দেবতা, তার খুঁটে ছাই নৈবেছ্ ॥ 

যেন গুরু তেমনি চেলা, টক ঘোল তার ছ্রেঁদা মাল! ॥ 

যেমন রাধা, তেমনি কণ্ছু | 

যেমন বিয়ে, তেমনি বাদ্ধি ॥ 

যেমন ভোজন, তেমনি দক্ষিণ] | 

যেমন কলি, তেমন চলি ॥ 

যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেতুল ॥ 
যেমন হাড়ি তেমনি শরা, যেমন নদী তেমনি চড়া ॥ 

যেমন জগন্নাথ, তেমনি স্ুভদ্রা ॥ 

এক ভস্ম আর ছার, দোষ গুণ কর কার ॥ 

চৃতরাং বিপদের ঘরে ব্যথার ব্যথীর অভাব নাই-_ 

কান কাদেন সোনা] রে, সোনা কাদেন কান রে ॥ 

তুই খল্সে, মুই খল্সে, একই বিলের মাছ। 
তোর মরণে মরব আমি, আমার কোমর ধ'রে লাচ ॥ 

কিন্তু পরস্পরের চালাকি পরস্পরের অবিদিত নয়-_ 

কানের সোনা কান কাটে ॥ 

ভূমি খাও ভাড়ে জল, আমি খাই ঘাটে । 
তূমি ফের ডালে ভালে, আমি ফিরি পাতে ॥ 

আমায় না দিয়ে খাবে ননী, কত ধন বাধবে, ধনী ॥ 
এক হাটে পেঁয়াক্ত বেচলাম, চাঁচা, মোল্লা হলে কবে । 

শ্বান্থ্য সম্বন্ধীয় কতকগুলি জনশ্রতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যাহার 

মধ্যে সহজ প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা স্বপ্ন কথায় ধরিয়া! দেওয়! হইয়াছে-- 
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অনেক খাবে ত অল্প খাও, অল্প খাবে ত অনেক খাও ॥ 

আতে তেতো, ঈাতে ছ্ুন, পেট খালি এক কোণ । 

এবেলা ওবেল! শৌচে যায়, তার কড়ি কি বৈদ্ধে খায় ॥ 

খেয়ে হাগে, গুয়ে জাগে, ভার গন্তি কভু নালাগে ॥ 

খালে হাওয়া বেধে! না, রোগেভোগে সেতধা না ॥ 

দিনে বালিশ, রাতে চালিশ ॥ 

যার দাত সাফ নয়, তার আত স'ফ নয় ॥ 

খায় না খায় সকালে নাষ, হয় না হয় তিনবার যায় । 

তার কড়িকিবৈছ্ে খায় ॥ 

সকাল বিকাল নিকাল দেয়, তার কড়ি কি বৈ খায় ॥ 

একবার যায় (- শৌচে যায়) যোগী, দুবার যায় তোগী, 
তিন্ব'র যায় রোগী ॥ 

সকালে শুয়ে সকালে উঠে, তার কডি না বৈছো লুঠে ॥ 

বেড়াও বর্দি ভোরের বেলা, থাকবে না আর বেগের জালা ॥ 

কানে কচু, চোখে তেল, তার বাড়। মা বৈদ্ গেল ॥ 
নিমনিস] যেথা, » গুষ মরে না সেথা | 

তাল, তেতুল, দই, বৈগ্ক বলে ওষুধ কই ॥ 
পুঁই, কচু, ঘেসো, তিন আমাশাব মেসো! ॥ 

কখনো খেও না ওলে তার ঘে'লে, কখনো ভূলো না ঢেম্নার বোলে 

মাংসে মাংসন্বৃদ্ধ হয়, খ্বতে বুদ্ধ বল। 

দুধে হয় বার্যয-বৃন্ধ, শাকে বুদ্ধ মল॥ 

মুড়ি আর ভূ'ড়ি সব বোগেব গুঁড়ি ॥ 

ছেল, গুগগুল, ভেলা, তিন বৈছোর আবাল! ॥ 

শাক, অন্বল, পাস্তা, তিন ওষুধের হস্তা ॥ | 

তেমনই অভিজ্ঞতার নির্ধ্যাস-স্বরূপ অবাঞ্ছিত ব্যক্তব বা অধবাঁষ্কর কার্ধ্ের 
কতকগুল উপাদেয় ফিরিস্তি পাওয়া যাষ। ইহার ছুই-চাঁরিটি পূর্বেই 
উদ্ধত হইয়াছে, আরও কয়েকটি যথেষ্ট কৌতৃকজনক-_ 

ছেদ] ঘটি, চোরা গাই, পাপ পড়নী, ধূর্ত ভাই। 
মূর্খ ছেলে, মাগ্র নষ্ট, এ ছয়টি বড় কষ্ট ॥ 
পীর ধারে চাধ, বালির ওপর বাস। 
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দু-অদৃষ্টের আশ, নারীর মুখের হাস। 
এর ওপর যার বিশ্বাস, তার সাতপুরুষে কাটে ঘাস ॥ 

তাস, তামাক, পাশা, এ তিল কর্্দনাশ। ॥ 

খাতিরের বাপের নাম থেসারত ॥ 

বাচাল, বেতাল, বেকুব, ব্দমাইস, শুনবে ন! এদের কোন ফরমাইশ ॥ 
বাকি, বাক্য, বাটপাড়ি, এই তিন নিয়ে দোকানদারি ॥ 

আহার, নিজ্রী, ভয়, যত কর তত হয় ॥ 

চোর, ছিনার, চোপায় দড়, আগে যায় শীতল! যাড় (.* মন্দির) | 
টাক, প্রকৃতি, গোদ, মলে হয় শোধ ॥ 

বামুন, বাকস, বাশ, তিনে বাস্তনাশ ॥ 

তাল, তেঁতুল, মাদার, তিনে দেখায় আধার ॥ 
তাল, তেঁতুল, কুল, তিনে বাস্ত নিশ্ল॥ 

নির্ম, নিসিন্দা, তেতুল, তাল, ঘরে পু তো না কোনো! কাল ॥ 

ঘোল, কুল, কলা, দিনে নষ্ট গল! ॥ 

তাতা, তিতা, চুকা, ঝাল, এই চাব পুক্রুষের কাল ॥ 
টক, ঝাল, কড়া ভাতাব, মাগ বলে__-এই চাই আমার ॥ 

আগে হাটে, পাঠা কাটে, পিদ্দিম উস্কোয়, দই বাটে। 

ভাণ্ডারী, কাগ্ডারী, র'াধুনী বামুন, যশ পায় না এই সাতজন ॥ 

আগে হাটুনী, পান-বাটুনী, বউয়ের ধাই, এ তিনের যশ লাই ॥ 
টের! চোখ, মাথায় টেরি, পিঠে কু'জ, গলায় গড়গড়ি । 

ছু” চোখ ভাসা, এক চোখ কাণা, বজ্জাতের এই নিশানা! 

ধরণ, মরণ, পানি, তিন নাহিকজানি ॥ 

ওল, কচু, মান, এ তিন সমান ॥ 

গুরু, গরু, আগুন, পায় আর বাড়ে দ্বিগুণ ॥ 

জন, জামাই, ভাগনা, তিন নয় আপনা ॥ 

মাতালে দাতালে বিশ্বাস নেই ॥ 

উই, ই"ছুর, কুজন, ভাল ভাঙে তিনজন ॥ 
মন, মাতাল, দাতাল, বেধে কর সামাল ॥ 

সাপ, শালা, জমিদার, এ তিন নয় আপলার ॥ 

গর জরু, ধান, না দেখলেই যান ॥ 
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কাধা, খোঁড়া, কু'ঁজো, তিন চলে ন! উদ্দো ॥ 

কাণা, কুজো, খোঁড়া, তিন অসতের গোড়া ॥ 

কাণা, খোঁড়া, একগুণ বাড়া ॥ 

কাণ! খোড়ার হাজার দোষ, কু'ঁজোর নাই অস্ত । 

একশো! বিয়াল্লিশ দোষ উচু যার দত্ত ॥ 

ধোপা, নাপিত, কুমোর, কামার, যে বিশ্বাস করে সেও চামার ॥ 

নদী, নারী, শরঙ্গধারী, এ তিনে না বিশ্বাস করি ॥ 

গাজা, গেরুয়া, গৌফদাড়ি, এই তিনে সাধু ভাবি ॥ 
ঘরের পাপ বুড়ী, পেটেব পাপ মুভি ॥ 

ঘরের শত্রু কানা, পুকুরের শক্র পান] ॥ 

জল, আগুন, মন, বশে যতক্ষণ ॥ 

পেঁয়াজ, ধৃষ, নষ্ট নারী, চক্ষে আনে অশ্রুবাবি | 

রোগের শেষ, আগুনেব শেষ, শত্রুব "শেধ, খণেব শেষ রাখতে নেই 
পুঁথি, কলম, ঘড়ি, নাবী, নষ্ট কবে যে আনাভি ॥ 

তেমনই হেমস্ত কালে প্রশস্ত হইতেছে-_ 
তেল, তামাক, তপন, তুলা, তপ্ত ভাতে ঘি। 

পাছুড়ি (উত্তরীয় বস্ত্র), খিটুডি, আব শ্বাশুড়ীব ঝি ॥ 
পান, পাণিঃ পিঠা, জাডে লাগে মিঠা ॥ 

যুও, যুবতী, ভাজা, তিন বাদলের মজা ॥ 

সব সময় ভাল যাহা, তাহাঁবও তালিকা পাঁওষা যায়-_- 

উচ্ছের কচি, পটোলেব বীচি, শাকের ছা, মাছের মা ॥ 

শাকের মধ্যে পৃই, মাছের মধ্যে রুই । 

ধানের মধ্যে কটুকী, বউয়ের মধ্যে ছোট্কী ॥ 
মাছের মধ্যে রই, শ'কের মধ্যে পুঁই, মানুষের মধো মুই ॥ 

কুটুমের মধ্যে শালা, গয়নার মধ্যে বালা । 
সাজের মধ্যে মালা, বাসনের মধ্যে থাল! ॥ 

কচি পাঁটা, পাকা মেষ, দইয়ের আগা, ঘোলের শেষ ॥| 

কালি, কলম, মন, লেখে তিন জন ॥ 

ছুঁচ, সোহাগা, সুজন, ভাঙা] গড়ে তিনজন ॥ 

জনা, মৃত্যু, বিয়ে, তিন বিধাতা নিয়ে ॥ 



ভূমিকা ৭৫ 

অন্ম, মৃতু, বাণী, ডিন নাহিক জানি ॥ 

জল জল ইন্দ্রের জল, বল বঙ্গ বাহুব বল ॥ 

ফলের মধো আম্রফল, জলের মধ্যে গঙ্গাজল ॥ 

ছুগ্ধ, শ্রম, গঙাবারি, এ তিন বড় উপকারী ॥ 

ইষ্টকালয়, শ্যাম! নারী, বটচ্ছায়া, কৃপবারি ॥ 

অনেকগুলি ভাষায় ও তাবে মনোগ্রীহী উপদেশমূলক প্রবচন আছে, 
তাহার কয়েকটি এখানে উদ্ধত করিয়া আমরা এই প্রসঙ্গ শেষ করিব-_ 

এই যে দন্ত জোরমস্ত, পডলে হবে বুড়ী। 
এই যে কেশ দেখতে বেশ, পাকলে শণের হুণ় ॥ 
কালের কোমল চরণপাত, লোহার মত শক্ত হাত ॥ 

কায়া ছেড়ে ছায়ার পিছে মে ছেটে তার জীবন মিছে ॥ 

খখার নাম মধুবাণী, যদি কথা কইতে জানি ॥ 
কথাতে হাতী পায়, কথাতে হাতীর পায় ॥ 

কষ কেষন ? যার মনে যেমন ॥ 

পাথরে তুলো না হাত, পরাজয় নির্ঘাত ॥ 

গতর খাটাও, গতর খাটাও, সোনার মত জলে। 

গতর পোঁম, গতর পোষ, রাঙের মত গলে ॥ 

মন মানে না তীর্থ করে, মিছে কাজে ঘুরে মরে ॥ 

গেল যে, গঙ্গার হাটী। আছে যে, লোহার কাঠি ॥ 
শরীরের নাম মহাশয়, যা+ সহাও তাই সয় ॥ 

যা” না দেখে রবি, তা” দেখে কবি ॥ 

এ কি বিধির বিবেচনা, লোহা দিয়ে পেটে সোনা! ॥ 

সবাই জানে সব তব্ব, কাপড়খান! মধ্যস্থ ॥ 

দশের মুখে জয়, দশের মুখে ক্ষয় ॥ 

ফুল ঝরে ত কাটা ঝরে না। 

কানে শুনে কালা হও, চোখে দেখে কানা হও ॥ 

ছোট, বড, খেঁকি, ঈাত পাতলে একই ॥ 

তাৰ ফেলে ভাঁষায় তোষা, শ'স ফেলে ছোঁবড়া চোবা ॥ 

মালা জপ মিছে, মন নেই পিছে ॥ 
ডাঁক, ডুব, মুঠো, আর সব ঝুটো ॥ 



৬০ বাংলা ভাঁধাদ 
দেবতা বাদী, উত্তর না দি ॥ ূ 
দিদানের সারখি, বুড়যাছুষের ভারতী ॥ 
মাঙ্গষের মল কুযোবের চাক, পলকে দেয় আঠারো পাক ॥ 

পর হয়েছে পরের কাল, তাবে না আছে পবকাল ॥ 

বিধি যখন চাপায়, উপরি উপরি ছাপায় । 

মনের অগোচর পাপ নেই, মাষের অগোঁচর বাঁপ নেই ॥ 
পাপী যাবে গঙ্গান্নানে, সাধু য'বে কোন্খানে ॥ 

বৃষ্টির দলও লুকায়, চোখের জঙলও গুকাম ॥ 
যমের বাডী নেই পাজিপুথি ॥ 
বিপদে শিবের গোঁড়া, সম্পদে শিব ত নোড়া । 

পাচ 

অনেকগুলি সংস্কৃত বাক্যাংশ এত প্রচ্লত যে সেগুলি প্রায় বাংলা 

প্রবাদ হইয়া গিয়াছে ; যেমন-_শুভত্ত শীঘ্রম্ণ, 'মধুবেণ সমাপযেৎ, 'গতস্ত 

শোচনা নাস্তি+, “অস্থথামা হত ইতি গজঃ” 'নবাণাং মাতুলক্রম+ স্ীবুদ্ধিঃ 
প্রলয়ংকর।, “অন্্চিন্তা চমৎ্কাবা? ইত্যাদি । কিন্ত কতকগুলি বাক্য আবাব 

স্কত হইতে বাংলায় আদ্সিবাব সময কিঞ্চিৎ বেশ-প/রবর্তীন কবিয! লইয়াছে) 
যেমন “ক! কম্ত পরিদেবনা, বাক্যটি “ক। কন্ত পবিবেদনা” হুইযা অধিকতব 

ন্ুবোধ্য ও সচল হইয়াছে। আবও কৌতূককব উদ্াহবণ হইতেছে-_-'একেন 
পাপ, শতেন পাপ আপ্রচ্ছদ্র ন জানাতি পবিচ্ছদ্র পদে পদে”); মুখেন 

মারিতং জগৎ; নি চাষা সজ্জনাযতে ) যিশ্মিন দেশে যদদাচার, গালা চড়ে 

গঙ্গাপার' ; 'গয়ংগচ্ছৰপে চলা?; 'মৃত্ি নাস্তেটাবধম স্থলে 'মৃর্ধ লাঠেযৌবধম্ ) 

“কতরং বা তবিষ্যতি” স্থলে “কত বন্তা ভবিম্যত, আবে কিবা আছে গতি? 

প্রভৃতি আধা-সংস্কৃতেব টুকবা, অথবা সংস্কত ও বাংলার অপূর্ব ও সরস 
খিচুডি| আবার কতকগুলি বাংলা প্রবাদ স্পষ্টই সংঙ্কতেব তুছবাদ, যেমন- 

মাথা নেই তা'র মাথাব্যথা” _শিরে! নাস্তি শিরোব্যণৃ। ॥ 
দুতিক্ষ অল্পকাল, ব্মরণ থাকে চিরকাল,-_ 

দুতিক্ষমল্পং ল্মরণ চিদ্ায় ॥ 

আশ! আশা পরম হুখ, নিরাশাই পরম মুখ 

আশ! ছি পরমং ছুঃখং নৈরাশ্তং পরমং সুখম্। 



ভূমিকা! ণণ 

বুহছলা সারথি যার, পরায় কোর্ধা তার, 

বৃহরল] বর যন্ত কুতস্তন্ত পরাভবঃ ॥ 

কাট! দিয়ে কাট! তোলা।-কণ্টকেনৈব কপ্টকম্ ॥ 
কুপুত যদিও হয়, কুমাতা কথনো নয 

কুপুত্রাঃ বু ব্রচিৎ সন্ত ন কদাপি কুমাতবঃ ॥ 
এক চাঁদে জগং আলো, _-একশ্চন্দ্রম্মো হস্তি ॥ 

এক চাঁকায় রথ চলে না,--যথ1 হোকেন চক্রেণ ন বখস্ত গভির্ভবেৎ॥ 

ঘি দিযে ভাজ্ব নিমের পাত, নিম ছাড়ে না| আপন জাত,_- 

পযস! সিঞ্চতো ন্ত্যিং ন নিষ্বো! যধুবায়তে ॥ 

নিয়োক্ত ধবণেব কতকগুণল প্রবাদ, ঠিক তগ্বুবাদ না] হইলেও, প্রাচীন ভাবেব 
প্রতিধ্বনি কবে । যেমন-_ 

জামাইযেব ভন্টে মাবে হাস, গুষ্টি শুদ্ধ খায় মাস ॥ 

এই প্রবাদ-বাক্যে 'জামাত্রর্থং শ্রপিতন্ত স্পাদেসতিথ্যুপকাবকত্বংত এই 

লৌকিক স্াষের৮ প্রতিধ্বনি পাওয়া যাষ। তেমনি “অর্কে চেন্সধু বিন্দেত 

কিমর্থং পর্বতং ব্রজেৎ এই লৌকিক ন্তাবেব সহিত তুলনীয় বাংলা প্রবাদ 
“আকন্দে বণি মধু পাই তবে কেন পর্ষতে যাহ” কিন্ধ মনে হয, অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক সমযষে পণ্ডিচ৩বা যেমন কতকগুলি সংস্কত বাক্যকে বাংল! 

করিয়াছেন, তেমনই আবাব কতকগুলি বাংল। বাক্যকেও চল্ত সংস্কতে 

অস্থবাদ কবিযাছেন । যেমন-_ 

চালে ফলে কুম্মাণ্ড, হবিব মাষেব গলগণ্ড ॥ 

এই প্রবাদ-বাক্যকে বেবাকৃ পণ্ডিতী সংক্কতে তছুবাদ কর! হইষাছে-_ 

চালে ফলতি কুম্মাগডং হবেমতুর্গলে বাথ! ॥ 
এইবূপ কতকগুলি বিচিঞ্র অর্বাচন সংস্কত শ্লোকাংশও প্রবাদ-বাক্যে 

পরিণত হইয়াছে__ 
বাঙ্গাল! যদি মাস্ুষা, হরি হরি প্রেতাস্তদ। কীদৃশাঃ ॥ 

ইলিশো খলিশশ্চৈব ভেট্কি মদ্গুব এব চ। 
য়োহিতো। মৎ্ভ্তরাজেন্ত্রঃ পঞ্চ মৎল। নিরামিষাঃ ॥ 

২৮ সংস্কৃত লৌকিক সায় ঠিক প্রবাদ নয়। যেমন, আধু'নক [70101955192 রাজনীতি-_ 
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হইয়াছে 'মাংন ছুয়ে এক মাছ অন্ত মাছকে খাইয়া! ফেলে--কিন্ত ইহ। প্রথা নয়। 



৭৮ বাংল। প্রবাদ 

এইরূপ হিন্দী, মৈথিলী, এমন কি ইংরেজি প্রভৃতি ভাষ! হইতেও অনেক 

প্রবাদ-বাক্ হয়ত বাংলায় গৃহীত হইয়াছে, কিন্ততাহা1! কতদূর বা কিভাবে 

হইয়াছে, তাহার আলোচনা হয় নাই। তবুও মনে হয়, এমন অনেক 
বাংল! প্রবচন আছে, যাহা ভাবাস্তর হইতে আপন বেশে বা ছন্পবেশে 
'আসিয়! জুড়িয়া বসিষাছে। 

এই প্রসঙ্গে বাংলা প্রবাদের আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা বল! যাইতে 
পারে। পরিচিত পৌরাণিক ঘটনা, বস্ বা ব্যক্তি উপলক্ষ্য করিয়া বাংলায় 

বহুসংখ্যক প্রবাদ-বাক্য বা বাক্যাংশ প্রচলিত আছে, যাহা বিশেষভাবে 

উল্লেখযোগ্য । প্রবাদের মধ্যে আমর! পাই, রামায়ণ-বিষষক-_ 
এক! রামে রক্ষা নেই, স্থুগ্ররব দোসর ॥ 

আজ মরে লক্ষণ ওষুধ দেব কখন ॥ 
রাম মারলেও মারবে, রাবণ মাবলেও মারবে ॥ 

এগুলে রাম, পেছুলে বাবণ ॥ 

রাম না হতে রামায়ণ ॥ 
এক নিঃশ্বীসে সাতকাওড রামায়ণ ॥ 

সাতকাও রামায়ণ পড়ে স।তা কাব ভার্ষ্যা ॥ 

কালনে্মির লঙ্কাভাগ ॥ 

কোঁথ1 রাম রাজ। হবে, কোথ! রাম বনবাসে যাবে ॥ 

বড় বড় বানরের বড় বড় পেট । 

লঙ্কা ডিঙোতে সব মাথা করে হেট ॥ 

সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই ॥ 
যাহা রাম, তাহা অযোধ্যা ॥ 

যে যাষ লঙ্কায়, সে হয় রাবণ ॥ 
একে হনুমান, তাতে আবার রামের বাণ ॥ 

লবের বাণ সইতে পারি, কুশের বাণে জলে মরি ॥ 

মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী ॥ 

রাবণ্লে দোষে সমুদ্র-বন্ধন ॥ 

রাম লক্ষণ ছুটি তাই, রথে চণড়ে স্বর্গে যাই ॥ 
রামের বাণে মরি সেও ভাল, বাদরের ঈাতখি চুনি সমনা 
রামের ভাই লক্ষণ আর কি॥ 
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দেবর লক্ষ্মণ ॥ 

ঘরের শক্র বিভীফণ ॥ 

লঙ্কায় সোন! সম্ভা, তঙ্কায় তিন বস্ত। ॥ 

লঙ্কায় গেলেন দরিজ্ী, নিয়ে এলেন হবিজ ॥ 

আমার ভাই রাবণ বাজা, আমি শূর্পনখা | 
ধবামাঝে এমন জোড়া পারিস্ যদি দেখ! ॥ 

লঙ্ক। বহুদুব ॥ 

লঙ্কায় বাঁবণ ম'লো, বেহুলা কেঁদে বাড হলো ॥ 

লঙ্কায় বাণিজ্য ক্ষেতেব কোন! ॥ 

কাঠবিড'লেব সাগর বাধা ॥ 

রাবণেব পুব। ছারখার ॥ 

ঘরসন্ধানে বাবণ নষ্ট ॥ 

যাবৎ সীতা তাবৎ পরীক্ষা ॥ 

যাবৎ সীতা! তাবৎ দুঃখ, মরবে সীত। ঘুচবে দুঃখ ॥ 
সী'তাহাব। হয়ে রামের বাদরে আদর ॥ 

রাজ্য পেল বামচন্শব, কল! খেল যত বান্দব ॥ 

এই যদি তোর ছিল যনে, তবে সাগর বাধলি কেনে ॥ 

তেমনই মহাভারত ও পুবাণ অবলম্বনে__ 
যা নেই ভারতে, তা নেই ভারতে ॥ 

মহাভারত অশুদ্ধ হবে না ॥ 

যথা যার জনার্দন, তার সঙ্গে কি সাজে রণ? 

বৃহন্নলা সারথি যার, পরাজয় কোথা তার ॥ 

ভীম্ম, ব্রোণ, কর্ণ গেল, শল্য হ'ল বধী। 

চন্ত্র-হুধ্য অস্ত গেল জোনাকি ধবে বাতি ॥ 

যুদ্ধে দ্রোণ, কথায় বন ॥ 

এক পালি ধানে মহাভারত ॥ 

বেশভৃষ!। কেন করিস্ রাই, আসত না আর তোর কানাই ॥ 
তোমারে মারিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে ॥ 

কাঙ্ছ ছাড়া গীত নেই ॥ 

না! বিইয়ে কানাইয়ের মা ॥ 
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গুণের আর সীমা লাই, ওরে মোর ভাগনে কানাই ॥ 
ওধু কানাই নয়, ভাব দাদা! বলাই ॥ 
কত হুঃখের নীলমণি, জানে তা দিদি বোহিণী ॥ 

বাজার নন্দিনী প্যাবী, যা? করে তাঃ শোভা পায় ॥ 

নিজেব ধন পরকে দিয়ে, দবকী বেভায় মাথায় হাত দিয়ে 

যশোদা কি ভাগ্যবতী, পরেব পুতে পুত্রেবতী ॥ 

কু'তিয়ে মল দৈবকী, নাম পাড়াল যশোদাবাণী ॥ 

সবে মিলে খ'বে ননী, ধবা1! পড়বে নীলমণি ॥ 

যত দোষ নন্দ ঘোষ ॥ 

সবাই সতী কবলায়, ধব। পড়েছে বাধা ॥ 
দেবতাব বেলা ল,ল'খেলা, পাপ লিখেছে মানুষের বেলা ॥ 

শিবেব বণডকে কি বাঘে ধবে না ॥ 

শিব গডতে বাদব ॥ 

সাপ মারলে শিবকে লাগে ॥ 

শনির দষ্টি নাহি নডে, গণেশের মাথা খসে পড়ে ॥ 

শবেব হুঃখে শিব ক'দে ॥ 

থকে যদ্দি চুডো বাশী, মিলবে বাধা হেন দ'সী ॥ 
যাব রূপে.প্রাণ কাদে, সে কেন আর চূড়া বাধে ॥ 

কেছ্বিষ্টব মধ্যে একজন ॥ 

যেমন দেবা, তেমনি দেবা ॥ 

যেমন কন্ঠ! রেবতী, তেমনি পাত্র গন্গাহাতী (." বলরাম) ॥ 

লক্ষ্মী হলেন লক্ষ্মাছাঁডা, শঙ্কর ভিখারী ॥ 

বৃষ কেমন ? যার মনে যেমন ॥ 

লক্ষ্মীর ঘরে কালপেচা ॥ 

যেষন দেবী, তেমনি বাহন ॥ 

শালগ্রামের ওঠা-বসা ॥ 

ভুলষগাছে কুকুর মুতে, তবু পুজা হয় অগতে। 

রাথালসভাতে য17 রাক্ষসভাতেও তা ॥ 

লক্ষ্মীর মা ভিক্ষা পায় না ॥ 

রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরদ্বতী ॥ ইত্যাদি ॥ 
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প্রবাদ-বাক্যাংশ হিসাবে কয়েকটি উদ্বাহরণ-_ 

অগন্ত্যযাত্া। হরিছর-আত্ম।। কংসমামার আদর । কিক্ষিদ্ধ্যাকাঁওড। 

লঙ্কাকাণ্ড। কুম্তকর্ণের নিদ্রা। কুজার মন্্রণা। খাগুবদাহন করা। 

গরবিণী রাই। সবেধন নীলমণি। গোকুলের ধাড়। চতুভূর্জ হওয়া। 
জড়ভরত | অরাসন্ধ বধ। ত্রিশঙ্ুরে স্বর্গ । দক্ষষজ্ঞ। ত্রিভঙ্গ মুরারি। 

দর্পহারী মধুক্দন। লক্গীর পেচা। গোবর-গণেশ। নব কান্তিক বা ময়ূর- 
ছাঁড়া কান্তিক। ধর্মপুত্র বুধিঠির | দাতা কর্ণ। শকুনি মামা । দেবর 
লক্ষণ । ছুর্যোধনের মত জলস্তন্ত ক'রে থাকা। লক্ষণের ফল ধরা। 

দৈত্যকুলে প্রহলাদ । কলা বউ। বক-ধান্সিক | ধছক-ভাঙা পণ। পিতামহ 
ভীক্ম। ভীম্মেব প্রতিজ্ঞা । পুতিন] রাক্ষপী। শিববান্রে সলতে। বিছুরেব 

ক্ষদ। বিন্দে দূতী। বিশ্বকর্্মাব ছু'চ গডভা। বিশকক্্মার বেট! বেয়ারিশ- 

কর্শী। বাস-কাশী। কাঁক-ভুশুপ্ডি। নাবদেব চেঁকি। শুস্ত-নিশুস্ভের যুদ্ধ । 

মুসল পর্ধ | বামেব হ্ছমান। উদ্যোগ পর্ব | রাবণেব চিতা । বাবণেব স্বর্গেব 

সিঁডি। রাবণের গুষ্তি। বামবাবণেব ষুদ্ধ। ছুর্যোধনের মরণ। সদাশিব। 

বাবণেব বোন শূর্ণনখা । ব্রজেব ছুলাল। নাড়পোপাল। ঠুঁটো জগন্নাথ । 
রামরাজ্য । হবিশ্চন্দ্রেব স্বর্গ । ইন্দ্রের শচী। কুরুক্ষেত্র ব্যাপার | পরশুবাষের 

কুঠাব। কীচক বধ। গন্ধমাদন আনা। কুরু-পাগুবেব যুদ্ধ। কানাষ়ে 
ভাগনে। জটায়ু পক্ষীব রথগেলা। আসল মতলব দ্বৈপায়ন হুদে ডুবিয়ে 
রাখা । গজকচ্ছপের বুদ্ধ। ইত্যাদি ॥ 

অনেকগুলি প্রবান্দে জাতীয় ইতিহাসের টুকরা রহিয়! গিয়াছে, যাহা 
অন্যত্র পাওয়] যায় না। যেখশ-_ 

ছসেন শাহের আমল ॥ 

ধান ভানতে মহীপালের গীত ॥ 

ঘু'টে কাঠ কুড়তে গেছ, মহীপালের গীত পে ॥ 

কৃত্তিবেশে কাশীদেশে আর বামুন-থেঁষে, এই ভিন সর্বনেশে ॥ 
কান ছাঁড়া গীত নেই ॥ 
পিড়েয় বসে পেঁড়োর (.-প সুয়ার) খবর ॥ 

বিরূপাক্ষের ফাটা, কালাপাহাড়ের কাটা ॥ 

রাখব রায়ের কাল ॥ 

যারে দেয় না খোদাতালা, তারে দেয় আসফ উদ্দৌলা ॥ 
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এক ঠগ দুই ঠগ তিন ঠগেব খেল! । 

ঠগের গুরু যজ্জেশ্বর, বামচন্ত্র তার চেঙলা ॥ 

মগের মুজ্ুক ॥ 

হিল্লী দিয়ে দিল্লী যাওয়া । 
মোঁষের শিং ভেডার শিং তাবে বলি কি শিং। 

ংএব মধ্যে সিং ছিল এক গঙ্জাগোবিন্দ সিং ॥ 

দিনে ডাকাতি ॥ 

রাজা শবকৃষ্ণ আর কি॥ 

ঘোডাব ক্ষুবে উডে গেল পলাশী পবগণা ॥ 

নবাব থাঞ্জা খ! ॥ 

তেমনই স্থানীয় ঘটনা, প্রথা বা ব্যক্তিবিশেষের কথ! অনেক প্রবাদে প্রচ্ছন্ন 

বহিয়াছে__ 

হরি ঘোষেব গোযাল ॥ 

গোপাল সিংহের বেগাব ॥ 

লাগে টাক! দেবে গৌবী সেন ॥ 
বমানাথেব এডে, বইবে না বইতে দেবেও না ॥ 
বতন বাবুর নাতি, স্বর্গে দেবে বাতি ॥ 

দেড়বুডিব ভাড়ানী, চাটগ্রাযে বরাত ॥ 

একে বামানন্দ, তায় ধুনার গন্ধ ॥ 
কালে বাণুও পণ্ডিত হল ॥ 

ভূ ইশৃন্ত বাজ! ক্ষেত্রমোহন ॥ 

কুকুবেব বিয়ের লাখ টাকা খরচ ॥ 

উঠল বাই ত কটক যাই ॥ 

স্ছনেব ভাঁড়, তেলেব ভ1ঙ, তাকে কি বলি ভড়। 

ভাডের মধ্যে ছিল এক নদের গোপাল ভাঁড় ॥ 

ধন।র মধ্যে অগ্রগণ্য রামছুলাল সরকার । 

বাধুর যধ্যে অগ্রগণ্য প্রাণকষ্ণ হালদার ॥ 

উদৃখলে ক্ষুদ নেই, চাটগাঁয়ে বরাত ॥ 

কাল।ঘাটের কাঙালী ॥ 

কাল।ঘাটের চণ্ীপাঠ | 
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কুড়ের বাথান বৈদ্যানাথ ॥ 

শুনতেই শোন যায় সোনারগ। বিক্রমপুর ॥ 
ধাপধাড়া গোবিন্দপুর ॥ 

বিক্রষপুরে পাঠানো! ॥ 

কোথায় রাজা ভোজ, কোথায় গঙ্গারাম তেলী ॥ 

সাতগেঁয়ের কাছে মামদোবাজী ॥ 

জগন্নাথের আটকে বাধা ॥ 

কালে হাঁড়ি, কেয়াপাত, তবে যাবি জগন্নাথ ॥ 

হাতে কডি, পায়ে বল, তবে চলি নীলাচল ॥ 

গৌরচন্দ্রিকা ॥ 
নিমাই মৌডল না হইলে শান্তিপুব আধ ॥ 

সামাজিক ইতিহাস, স্বাণীম গ!লগল্প বা রসিকতা _যাহাকে ফরাসী ভাষায় 
বলে 01955975 19011119115 -অথবা প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যের কৌতুককর 

বর্ণনা বা বিজ্রপ অনেক প্রাবাদে স্পষ্ট পাওয়া যায়__ 

সাজা, বাজা, বেশ, বাংলা দেশে বেশ ॥ 

কাঙালা বাঙালী মরে মাছে আর ভাতে ॥ 

তেরি-মেরি বাঙালী, কছুশাকের কাঙালী॥ 

ভেতো বাঙালা ॥ 

রাঢ়, না, চোয়াড ॥ 

হুছ্থরে চীন, হুজ্জুতে বালাল ॥ 

ঘরমুখো বাঙালী, রণমুখো৷ সেপাই ॥ 

বাঙাল, পুটিমাছের কাঙাল ॥ 
বাঙাল মনুষ্য নয় উডে এক জন্ত ॥ 

ভাঙা নৌকাই বাঙ্জালের গৌসাই ॥ 

যন্সিন দেশে যদাচার, গামল! চণ্ড়ে গঙাপার্ ॥ 

উত্তরের মেয়ে, পুবেব নেয়ে ॥ 

পশ্চিমে সাধু, পৃবে বাবু। 

মাঝে মাঝে আছে কেবল কতকগুলি হাবু ॥ 

গল্লার পশ্চিমকুল বারাণসী সমতুল ॥ 

হি'ছুর বাড়ী, যোছলমানের হাড়ি ॥ 



বাংলা প্রথাদ 

 সুখুটি কুটিল বড়, বন্দাঘপ্টি সাফা! 
এদের মাঝে বসে আছেন চট্ট হারামজাদা ॥ 

ঘোষ, বোস, মিত্র, এরা কুলের অধিকারী । 
অভিমানে বালীর দত্ত যান গড়াগড়ি ॥ 

উলোর মেয়ে কুলুজী, অগ্রন্বীপের খোপা । 

শীক্তিপুরের হাতনাড়া, গুপ্তিপাড়ার চোপা ॥ 

আম, আমড়া, কুঁজড়া ধান, এই তিন নিয়ে বর্ধমান ॥ 
লম্বা কৌচা, কাছ টান, তবে জানবে বদ্ধমান ॥ 

কলাপাতা, কাঠের আঁটি, এই নিয়ে বৈগ্ভবাটি। 
বেটী, মাটি, মিথ্যাকথা, এই তিন নিয়ে কলকাতা ॥ 

কলকাতাব ছিষ্টি, গুড়ে নেই মিষ্টি, 

ত্তুলে নেই টক, কলকাতার ঢপ ॥ 

আকুড়া বাকুভাবামী, মুড়ি খায় রাশি রাশি ॥ 

পোস্ত, টক, কলাইয়ের ডাল, এই তিন বীরভূমের চাল । 
চোর, চোস্টা, হারামজাদ, এই তিন নিয়ে মুশিদাবাদ ॥ 
চিড়ে, চেটাই, ঝেঁতলা, তিন নিয়ে চেতলা ॥ 

তাঁতী, গৌসাই, পচ] ভূর, এই তিন নিয়ে শান্তিপুর ॥ 
শাস্তিপুর রসের সাগব, এক এক ঘরে তিন তিন নাগর । 

হাতে শিকরে, সঙ্গে কুকুর, জানবে সাতজোঁড়ার ঠাকুর 

গাঁক্তা, গুলি, অন্রভাঙা, তিন নিয়ে করাসভাঙ ॥ 

মৌগল, মিশি, মাথাথসা, তিন দেখতে হুগলী আসা ॥ 

কাঙ্গাল, বাজাল, থছো, তিন নিয়ে নচ্যে ॥ 

বাশ, বাকস, ডোবা, তিন নদের শোভা ॥ 

ধান, খুন, খাল, তিন নিয়ে বরিশাল ॥ 
বেহায়া, বেরসিক, বাঁকা, তিন নিয়ে ঢাকা ॥ 

চাল, চি'ভে, গুড়, তিন নিয়ে দিনাজপুর ॥ 

কুঁজড়া, কাওয়ারী, মুর, তিন নিয়ে মেদিনীপুর ॥ 

মুখে পান, হাতে চুখ, তবে জানবে মানভভূম ॥ 
পোল, পাগল, পুলো, তিন নিয়ে উলো ॥ 

কাগজ, কলম, কালি, তিন নিয়ে বালি ॥ 



ভূমিকা ৮৫ 

গাঁজা, তাড়ি, প্রবঞ্চনা, তিন নিয়ে শয়গুদা ॥ 
গুলি, থিলি, মতিচুর, তিন নিষে বিষুপুর 1 

বাদর, স্ভাকব, মদের ঘড়, এই তিন নিষে গুপ্রিপাড়। ॥ * 
গুপ্তিপাড়াব মাটি, বাদব গড়ে খাটি ॥ 

তাল, বাবলা, ছু'চো, বৌচা, এই চার নিয়ে মুভে।গাছা ॥ 
বাস, তাস, জোবেব লাঠি, তিন নিষে পাণিহাটী ॥ 
তরকাবিতে দেয় না গ্কুন, বাড়ী কোথা না আমারুণ ॥ 

কালো কাপন্ড, মাথাষ চুল, বাড়ী কোথা না ভাটাকুল ॥ 
দাতে মিশি, কাপড বাসি, বাঁড়ী কোথা না কুডমন পলাসী ॥ 

বাকা সিথে, লগ্বা ছোট, তবে জানবে পঞ্চকোট ॥ 

তেল থাকতে কক্ষ গ1, খবসান খাবি ত সামস্তভূম যা ॥ 

কাঁড়, ধাঁ, সন্গ্যাসী, তিন ছগিযে বাঁবাণসা ॥ 

বাঁ, ষাড, সিডি, তিন কাশীব বৈবা ॥ 

কতকগুলি এমন প্রবাদ আছে যাহা সমধিক আচাব-ব্যবহান, লোকপ্রথা বা 

বিশ্বাস না| জানিলে বোঝা যাইবে না। যেমন-_কুডে কৃষাণ অমাবন্তা 

খোজে__এই বাঁকাটি অমাবস্তায ভলচালনেব নিষেধ হইতে প্রচলিত 

হইযাছে। 

আমাটে নাহলে স্ত, হা স্থত জো সৃত। 

মোলতে না হলে পুত, হ। পুত জো পুত ॥ 

কাবণ আষাটীস্ত বেল! দীর্ঘকালস্থাধী, ত'ই স্তা কাটিবাব উপযুক্ত ও যথেষ্ট 
সময পাঁওযা যায়। অতিশঘ অলস বাক্তিকে বুঝাইতে 'গৌফ-খেজুবে+, 
বা কোন ব্যক্তিব বিকদ্ধে দশজনে মডযস্্ কবিলে 'দশচজ্জে ভগবান্ ভূত+, 

নির্ধবদ্ধিতাৰ উদ্দাহবণম্বৰপ 'খইযে বন্ধনে পড়া” প্রভৃতি প্রবাদ কৌতুককব 
কাহিনী বা কিছমস্তী হইতে উষ্টুত হুইযাছে। পেটভাতাষ বেগার দেওযার 

বেওয়াজ হইতে 
বেকাবের চেয়ে বেগাব ভাল ॥ 

বেগাব-ঠেলা কাজ ॥ 

অরাজ্যে বামুন বেগার ॥ 

বেগাবেব দৌলতে গঙ্গাঙ্গান ॥ 
দিষ্ভী ওপার, ত নেই বেগাব ॥ 



ৰা 

৮৬ বাংলা, প্রবাদ 

দিয়ে যায় বেগারে, হাসি বসে পথারে ॥ 

প্রভৃতি বহু প্রবাদ রচিত হইয়াছে । মুসলমান আমলের কাজী ও কাজীর 
বিচার পদ্বদ্ধে প্রেবাদগুলি স্ুপরিচিত। “চাবা না! জানে মদেব সোয়াদ'-- 

এই প্রবচন হুইতে মনে হয়, তখনও ধান্তেশ্ববীব খোলা ভাটির আম্বাদ / 
গ্রামের মধ্যেও বিস্তৃত হয নাই। সতীদাহ প্রথা উপলক্ষ্য কবিয়াও ছুই-একটি 

প্রবাদ আছে। যেমন, 

মেয়ে যেন আমেব ডাল ধবেছে ॥ 

এই প্রবাদটিব উৎপত্তি হইযাছে, সহমবগোগ্থতা সভীব একটি আমের ভাল 
ধবিয়! দাড়াইযা নিজেব অভিপ্রাষ জ্ঞাপনেব প্রথা হইতে ( নং ৬৯১৭ ভরষ্টব্য )। 
ভুল কবিষা কোন কলু বউকে অন্ঠেব চিতায় দাঁত কবিবাব উপলক্ষ্যে, বলপুর্ব্বক 
সতী-দাহেব নিষ্ঠব প্রথাব নিদর্শন বন্জিযাছে একটি প্রবাদে__ 

কাব আগুনে কে বাঁ মবে, আমি জাতে কলু। 

মা আমাব কি পুণ্যবতী, বলছে-_দে+ উলু।॥ 

চাঁবিটি প্রধান একাদশী (শষন, উথান, পার্থপবিবর্ততন ও ভীম) এবং শিবচতুর্দশী 
ও ছুর্গীষ্টমী পালন সন্ধে প্রবাদ বহিয়াছে-_ 

শয়ুন উত্থান পাশমৌ'ডা, তাব মধ্যে ভীমে ছোড়া । 

ক্ষেপাঁব চোদ্দ, ক্ষেপীব আট, এই ধ'বে বছ্ধব কাট ॥ 

এইকপ বনু প্রবাদে পুরাতন স্মতিব বা লোকাচাবেব চুর্ণ অংশ ইন্তস্ততঃ 
বিক্ষিপ্ত বহিযাছে। 

বাংলা প্রবাঁদেব নিজন্ব রূপ ও বসেব কিঞ্চিৎ আভাস উল্লিখিত আলোচনা 

ও দৃষ্টান্ত হইতে পাওয়া যাইবে, কিন্ত বাংলা প্রবাদেব এত বিভিত্র দিক আছে 
যে সামান্ বিববণও এখানে সম্ভবপব নয়। জাতিব আত্যন্তবীণ বাস্তব 

বিববণ, তাহার ব্যঙ্গবিদ্রপ ও বসিকতা, তাহাব জীবন্ত চাটা ও বিচিত্র 

ভূয়োর্শন, তাহার ধর্মকর্ম, বিগ্যাশিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, » জলহাওয়া, 

আচার-বাবহার, সংস্কার-সংস্কতি, শাসন-শিক্ষা, সমাজেব সকল ৫শ্ণীর ও সকল 

ভ্তরের বৈশিষ্ট্েব যথেচ্ছ চিত্র প্রবাদগুলিতে ব্যাপ্ত হইয়া! !আছে--যাহা 
কল্পনার রঙে বঙিন বা ভাব-মাধুর্ষ্যে অতীঞ্জিয় নয়, নিতান্ত'ইন্টিয়গ্রাহ ও 

বাস্ভব-বুদ্ধির ঈক্ষণে সবস ও সজীব । 



ভূমিকা ৮৭ 

ছয় 

সর্বপ্রথম বাংল! প্রবাদ-পুস্তক, বোধ হয়, ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ও 

উইলিষাম মর্টন (ঘ/111150 1০:0০) সংগৃহীত “ৃষ্ান্ত-বাক্য-সংগ্রহ” | 
& ইহাতে ৮০৩টি বাংল! প্রবাদ আছে, কিন্ত এগুলি বর্ণ বা বিষয়ের অন্থক্রযে 

সাজানো হুষ নাই, যদুচ্ছাক্রমে দ্ওষা হইযাছে। ইং্বজি অগ্বাদ ও 
ংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাও আছে, কিন্ত ব্যাখ্যাব অনেক স্থলে ভুল দেখা যায়। শেষের 

দিকে ৭০টি সংস্কৃত বাক্যও আছে । ১৮৩৫-৩৬ সালে 0810060, 0101150917 

00951:5: পত্রিকা মর্টন আবও প্রবাদ প্রকাশ কবিযাছিলেন। ইহার 

পূর্বে, ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে, বঙ্গদৃত-সম্পাদক নীলবত্ব হালদা তাহাব “কবিতা- 
বন্ধাকব” পুস্তকে ২০৩টি সংস্কৃত নীতি-বাকা বা প্রবচনেব সংগ্রহ করিযাছিলেন। 
এই পুস্তকেব দ্বিতীষ সংস্করণে (১৮০০) জন মার্শম্যান সাহেব বাকাগুলিব 

ইংখোজ ওম্ুবাদ সংযোজন কবিষা দিয়াছিলেন। কিন্ত ইহাব সবগুলি 
বাংলায প্রবাদ বলিষা গৃহীত নয। ইহাব পব ১৮৬৮-৬৯ খ্রীষ্টাব্দে পাদবী জে. 

লউ. (0. 14976) স'হেব ঢুই খণ্ডে যে 'প্রবাদমাল।” প্রকাশিত কবিযাছিলেন, 

ত'ছাত্চে মর্টনেব প্রা সবগুলি প্রবাদ-ব ক্যই ধৃত ভইযাছে, কিন্তু সংগ্রহ 
হিসাবে ইহা সর্বাপেক্ষ! উল্লেখষোগ্য | প্রথন খণ্ডে লঙ. সাঁহেবেব নাম নাই, 

কিন্ধ দ্বিতীয খণ্ডের ভূমিকাষ আছে । প্রথম খণ্ডে ২৩৫৮টি বাংল প্রবাদ 

বর্ণাম্ুক্রমে দেওয়া আছে, কিন্কু দ্বিতাঁধ খনণ্ডব উদ্দেশ্থা অন্কবিধ । সংশ্রহকাবেব 

বিশ্বাস যে বিভিন্ন জাতিব চিন্তাব য'ছা বৈশিষ্টা, তাহা তাহাদেব প্রবাদ- 

গুলিতেই প্রতিফলিত হয, সেইজন্ত দ্বিতীষ খণ্ডে এশিষ! ও ইউম্বাপেব বিভিন্ন 

প্রধান ভাষা হইতে সঞ্চষিত প্রবাদগুলি বঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায কর্তৃক সবস 
বাংলাষ অনূদিত হইষাছে। ইহাব পবে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে লঙ. সাহেব আব একটি 
অনুরূপ বাংল! 'প্রবাদমালা” প্রকাশিত কবেন ; ইহাব প্রবাদ-সংখা। ৩৪২৯ | 

পববস্তী বাংলা প্রবাদ-সংগ্রহগুলি অল্পবিস্তব লঙেব বা নিজেদেব পূর্ববর্তী 
সংগ্রহগুলিকে অবলম্বন কবিয়া সঙ্কলিত হইযাছে। ইহাব মধো বিশেষভাবে 
উদ্দেখযোগ্য হইতেপুছ--১৮৯৩ শ্রীষ্টাব্ডে ভ্বাবকানাথ বন্ধু প্রণীত 'প্রণাদ "পুস্তক 
এবং বর্তমান সময়ে (সণ্ডম সংস্করণ, ১৯৩৬) আুবলচন্ত্র মিত্রেব বাঙ্গালা 

অভিধানেধ পরিশিষ্ট সংক্ষিপ্ত ব্যাথা! সহিত সঙ্কলিত “প্রবাদ ও প্রবচন” | 

উভষ সংগ্রহই বর্ণান্ুক্রমে সজ্জিত, কিন্তু কোনটিতে প্রবাদেব ক্রমিক সংখ্যা 

দেওয়া পাই । আমাদেব গণনাস্ন প্রথমটিতে ২২৭১ ও দ্বিতীষটিতে ৩২০১ প্রবার্ণ 



৪ বাংল! প্রবাদ 

আছে। দ্বিতীয় সঙ্কলনটিতে প্রবাদগুলির তাৎপরধ্য দেওয়া হইয়াছে, 
কিন্তু একই প্রবাদ বিভিন্্ বর্ণের অঙ্ুক্রমে অনেক স্থলে পুনরুক্ত হুইয়াছে। 
তথাপি লঙ. সাহেবের ছুইটি 'প্রবাদমাল!' ছাড়িয়া দিলে, এই সংগ্রহটি 

সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও মৃল্যবান। আশুতোষ দেবের অভিধানে যে প্রবাদ-সংগ্রহ 
রহিয়াছে, তাহা সংক্ষিপুতর এবং হু-দশটি ভিন্ন অধিকাংশ প্রবাদ উপরোক্ত 

গ্রস্থ গুলিতে পাওয়া যায়-_প্রবাদ-সংখ্যা ১৮৩০। বামাবোধিনী ( ১২৯৩, 

১২৯৮-১৩০৩ সালে) ও বঙগবাসী পত্রিকায় বাংল! প্রবচনের 

বর্ণান্থক্রথিক সংগ্রহ ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল ; কিন্তু উল্লিখিত 

সংগ্রহগুলিতে যাহা আছে, ইহাতে তাহার অধিক বিশেষ কিছু পাওয়া 

যায় না। বাকি সংগ্রহগুলির মধ্যে, ১৮৯০ গ্রীষ্টাব্বে কানাইলাল ঘোমাল 

সম্কলিত পপ্রবাদ-সংগ্রহঃ ও পরে মধুমাধব চট্টোপাধ্যায় বচিত 'প্রবা- 

পদ্মিনী” প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত সংগ্রহগুলিব তুলনা খুব কমই অতিবিক্ত 

প্রবাদ আছে। প্রথম পুস্তকে কতকগুলি নিম্প্রয়োজন হিন্দী ও সংস্কৃত প্রবচন 

দেবনাগর অক্ষবে অন্তভূক্ত কব! হইযাছে ? এগুলি বাদ দ্ষি। আমাদের গণনায় 
কেবল বাংলা প্রবাদের সংখ্যা মাত্র ১২১৮। সঙ্কলয়িত' ভূমিকায় লিখিযাছেন ই 

শ্্ীৌলোক ও গ্রামবাসীর শ্কিট শুনিয়া সংগ্রহ করিয়াছি এবং তাহাব। 

কি তাবে তাহার ব্যবহার কবিযাছে তাহা পেথযাই ভবার্গও লিখিয়াছি” ; 

কিন্ধ প্রবাদগুলির উপব যে সংক্ষিপ্ত টিগ্রদা আছে, তাহা সর্বত্র নিভুল 

নয়ঃ এবং অনেকগুলি প্রসিদ্ধ প্রবাদেব বূপও যথাযথভাবে দেওয়। হয় লাই। 
দ্বিতীয় বিচিত্র রচনটি ঠিক প্রবাদ-স্কলন নয় কতকগুলি প্রবাদ লহয়া 
রসিকতা মাত্র । গ্রন্থটি ১৩০৫ হইতে ১৬০৯ সাল পর্য্যন্ত চাব খণ্ডে প্রকাশিত 
হইয়াছিল, কিন্ত প্রবাদ-সংখ্যা মোট ১০৪, এবং একটিও অসাধাবণ নয়। 

সংগ্রহের চেয়ে এক একটি প্রবাদের উপন গণ্ভে ও পদ্ছে উদ্তট ব্যাখ্যার 

বহরই বেশি। গ্রপ্থের ভূমিকা গ্রন্থকারেব উদ্দেশ এইরূপ বিবৃত হইয়াছে £ 

“অঙ্গীল অংশ পরিত্যাগপূর্বক ন্বকপোলকলিত এবং তত্র-পুর্ণাদি হইতে 
উদ্ধৃত করিয়া নানা উদাহরণ ও গগ্-পঞ্ঠাদি ছলে? ক্ষত প্রবন্ধ রচনা! 
বারা পরিপুষ্ট কবপ্তঃ সাছিত্য-সরোবরে প্রবাদ-পদ্মিনীকে প্রক্ফুটিতাঁকরিয়াছি।” 
প্রত্যেক খণ্ডে রচয়িতার ছবি ও স্বাক্ষর আছে। মধুবামোহাম বিশ্বাসের 

'বাক্য-বিস্তাস'ও (১২৫৫ সাল) এই ধরণের বই) পাদপৃরণ! প্ত-রচনার 
বাবদে কতকগুলি প্রবাদ ব্যবহার করা হুইয়াছে। ' 



ভূমিকা ৮৯ 

ইছা ছাড়া, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিধৎ-পত্রিকার জঞয়স্িংশ ভাগে ( ১৩৩৩ 
সালে) এবং কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের ০0:11 01 00৩ 10609100061) 

07,6৩5 অষ্টাদশ খণ্ডে (১৯২৮ শ্রীষ্টান্দে ), বথাক্রযে 'বাঙালায় নারীব 
ভাষা। ও *ড7 ০1055570151 10 8911221, শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয়েব পরিশিষ্টে, 

ভ্টর স্বকুমাৰ জেন ভাষাতত্তের উপলক্ষ্যে অনেকগুলি মেয়েলী ছড়া ও 

প্রবাদের দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাব মধ্যে, তীহাব বাংলা প্রবন্ধে 
মান্ধ বিশটি প্রবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু ইংবেজী প্রবন্ধে প্রান্স ৩১০টি 
প্রবাঙ্ বিষয়াছ্ক্রমে সজ্জিত ও ইংবেজীতে অনূদিত হইয়াছে ১ এবং শেষে 

প্রাচীন বাংলা সাহিতা হইতেও পচিশটি প্রবাদ অস্থবাদ সহিত চয়ন 
করিয়া! দেওয়! হইয়াছে । ১৩৩৭-৩৯ সালে 'পঞ্চপুষ্প' পত্রিকায় ছড়া” 
শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত ইন্দুবিকাশ বন্থু যোট ৮০০ প্রবাদ-ছড়া, বিষয় ব! 
বর্ণাম্ক্ণমম নয়, যদক্ছীক্রমে সংগ্রহ কবিষা দিয়াছেন। উপবোক্ত দুইটি 
বচনাতেই অনেকগুলি অতিবিক্ত প্রবাদেব সংবাদ পাওয়া যাঁষ। 

স্থানীম ব| প্র!দেশিক বাংলা প্রবাদেব ছুই-একটি ইতস্কতঃ সংগ্রহ 
প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্ত এ বিন্ষে এ পর্যস্থ কাঁজ বেশি হয নাই। ১৮৭৩ 

খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইযাছিল 09168177 2, নু, 1551 

সাহেবের 11] 12105510591 606 1111)20107175 01 006 00110658908 

[11] 19051 এ পুস্তক আমবা দেখি নাই, কিন্ত ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে জে. 
ডি. আযান্ভার্সন্ (.]. 1). &,0061502.) সাছেব 5020৩ 01010580108 

৮১1০6 নাম দিযা যে সংগ্রহ প্রকাশ কবিয়াছিলেন, তাহাতে ৩৫২টি 
প্রবাদ ইংরেজী অগ্থবাদ ও টিপ্পণাব সহিত দেওযা হইযাঁছে। তীহাব 

অন্থসবণ কবিষা ডক্টব এনামুল হক ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাহার 

চষ্টগ্রামী বাঙ্গালাব রহস্তভেদ নামক পুস্তিকাব পবিশিষ্টে দৃষ্টাস্্বর্ূপ প্রায় 

এক হাজাব স্থানীয় প্রবচন সংগ্রহ কবিয়া বর্ণাসুক্রমিক পদ্ধতিতে সাঁজাইয়া 

দিয়াছেন। রঙ্গপুব সাহিত্য-পবিবৎ-পত্রিকাব অষ্টম ভাগে (১৩২০ সালে ) 

শ্রীযুক্ত তাবাশঙ্কর তর্করত্ব স্থানীয় প্রবাদগুলি ক্রমশঃ প্রকাশ কবিবাব ইচ্ছা 
করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ হয় না* ; মাত্র ৬৫টি প্রবাদ সংগৃহীত 
হইয়াছে। ১৩২০ হইতে ১২৩ সাল পধ্যস্ত ঢাকা সাহিত্য-পবিষদের 
'প্রতিভা' পত্রিকাব তৃতীয় হইতে পঞ্চম খণ্ডে 'পুর্বববঙ্ষের মেয়েলী শ্লোক” 
শীর্ষক নিবন্ধে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর বক্ষিত ও গোপীনাথ দত্ত ঢাকা 



৯৩ বাংল! প্রবাদ 

অঞ্চলের সহশ্রাধিক প্রবাদ ও ছড়া প্রকাশিত করিয়াছিলেন ; পরে এগুলি 
উদ্ত পরিষদ কর্তৃক পুস্তকাকারেও মুকিত হুইয়াছিল। ইহার পর ১৩৪৩ 
সালে পাক! হইতে মুহম্মদ হানীফ পাঠান “পল্লী-সাহিত্যের কুড়ান মাণিক” 
এই নাম দ্দিয়া ঢাকা অঞ্চলের ২৫৩টি প্রবচন সংগ্রহ করিয়! সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যার 
সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। কেদারনাথ মজুমদার প্রবন্তিত ও যয়মনসিংহ 
হইতে প্রকাশিত “সৌরভ পত্রিকার পঞ্চদশ বর্ষে ( ১৩৩৩-৩৪ সাল) 
কুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'প্রবাদের আবাদ* শীর্ষক সঙ্কলনে চারি শতের অধিক 

স্থানীয় প্রবাদ সংগৃহীত হইয়াছে । এই সংগ্রহগুলিতে লিপিবদ্ধ অনেক 
প্রবাদ সাধারণ প্রবাদের প্রাদেশিক রূপান্তর মীত্র ; কিন্তু অবশিষ্ট প্রবাদগুলির 
অধিকাংশ স্থানীয় ভাষায় ও তাবে রচিত, যাহা সাধারণো বাংল! প্রবাদ 

বলিয়া গৃহীত হয় নাই ! তথাপি, নানাদিক হইতে এরূপ সক্কলনের 
আবশ্তকতা আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই । 



৩2-3-্্া ₹্ি-_লনশু ভ্লা ভ্ভু 



ব্যবন্ধত সাক্কোভক অক্ষরের নির্দেশ 

নং. একই ধরণের প্রবাদের শব্দগত বা ভাবগণ্ত ভুলনার জ্ঞন্ত 
প্রবাদাস্তরের ক্রমিক নশ্বর ব। সংখ্যা । 

পা পাঠাস্তর 1 

সং. সংস্কত বাক্য বা বাক্যাংশ । 

প্রা প্রাদেশিক শব্দ । 

আ-- আরবি ঃ ফা-ফাবসি  ইং-ল্ইংলেজি £ হি-্হিন্পী। 



প্রবাদ-সংগ্রহ 
অকাজে বউড়ী দড়, লাউ কুটৃতে খরতব। 

[১ অন্ত আনাজেব চেয়ে লাউ কোটা বেশি সহজ । 
নং ৭৯১৬১০১৩৬০৩ ] 

অকালকুম্মাণ্ড ।১ 

[ ১ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের কুম্বাগুরূপে জন্মের কাহিনী হইতে । 
বোবা, তুমি বোকাবাম অকালকুম্মাণ্ তুমি বেশ্তাব 
বজ্জাতিব অন্ত পাবে £-__সদবাব একাদশী । “আমি কাল 
পত্র করেছি, সে পত্র ভেঙ্গে এই অকালকুম্মাগুকে মেষে 
দেব ?--গিবিশচন্দ্রেব বলিদান। 'নাহি কি জ্ঞানকাণ্ড? 
অকালকুয়াও+ ছিজেন্দ্র বাষ ] 

অকালে খেযেছ কচু, মনে বেখ কিছু কিছু । 

অকালে বাডে সকালে মবতে১। 

[১ পাযায ] 

অকালেব বাদল ।১ 

[১ “এই বুড়ো বেটা কি অকালেব বাদল! হযে আমাদের 
প্রেজাব নষ্ট কন্তে এল” একেই কি বলে সভ্যতা ] 

অকালেব তাল বড় মিষ্টি | 
[ ১ লীলাবতীতে প্রযুক্ত ] 

অকুল পাথাবে ভাসা ।, 

[১ “তিনি দয়াব সাগব, আমাদেব অকুল পাথাবে তাসাবেন 
না”--লীলাবতী ] 

অকুলে; কুল পাওয়।। 
[ ১ পাঁ-অকুল সমুদ্রে। ২ অকুলে না কুল পাষ, দারুণ 
শৃঙ্খল পায়” গিরিশচন্দ্র ] 

অকেজো নাপিতের বোঝাভরা ক্ষুর ৷: 
[১ নং ১৭১১ ] 

অকেজোর তিন কাজ বড়, ভোজন নিত্র। ক্রোধ দড় ।, 

[১ পা-- নিষর্শা পুরুষের তিনটি বড়, আহার নিদ্রা বাগটি 
ড় ] 
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জঅগন্কা হাগ্রা ।+ 

1১ মাষের প্রথম দিনে যাত্রা নিষিদ্ধ কারণ, ভাঞ্জ মাসের 
প্রথম দিনে নাকি ছুর্ধ্যাদির গতিরোধকারী বিদ্ধ্য পর্বত 
গুরু আগস্ত্যের নিকট মাথা অবনত করিলে, অগস্ত্য তাহাকে 
সেইরূপ থাকিতে বলিয়া আর ফিরিয়া আনেন নাই। 
অর্থাৎ যে যাত্রার প্রত্যাবর্তন নাই । “যে যাবে সে যাবে, 
হবে অগন্ভ্যগমন প্রায়” রাম বঙ্গ কবিওয়ালা। একেবারে 
গিইচি, রমবাবু, ছেড়ে দাও আমি অগন্ত্যযাত্রা করি'-- 
সধবার একাদশী ] | 

অগুণ মানুষ গুণ না চিনে, মুষ! না চিনে বিড়ালী। 

অপ্রেমী যে প্রেম না চিনে, কাঠ না চিনে কুড়ালী ॥ 

অগুরু চন্দন ফেলে চায় শেওড়া কাঠ । 

কে।কিলের ধ্বনি ফেলে বানরের নাট ॥ 

অগ্নি ব্যাধি খণ, তিনের রেখে! না চিন্।১ 
[ ১চিহ্ধ। নং ৭৬৯২ ] 

অগ্রদ্বীপের গোগীনাথ ঘোষ ঠাকুরের পাটে। 

মাঁণিক পীর দেওয়ান আছেন নাগরীর হাটে ॥ 

অঘটন ঘুটায় বিধি। 

অঘটন ঘটায় যত, বিছ্ে আর বল্ব কত। 

অঘটিরঃ ঘটি হল, জল খেতে-খেতে প্রাণট। গেল। 
[ ১ পাঁ-আদেখলের ] 

অঘাট ঘাট হল, অপথ পথ হল, নং ৩৪২৫ দ্রষ্টব্য । 

অচেনা! পথ আর জঙ্গল সমান। 

অজ্জান৷ জল আর জান। শ্বাশান।১ 

[ ১ ভয়ের কারণ ] 

অজগরের দাতা রাম।১ 

[১ স্থাগুবৎ নিশ্চল অর্জগরের আহারের [উপায় করেন 
ভগবান্ রামচন্দ্র ।--প্রবোধচন্দ্রিকা, দ্বিতীয় (বক, পঞ্চম 
কুম্ছম জষ্টব্য ] 
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অজ্ঞাত পুত্রের নামকরণ ।* 
[১ সং "অক্ঞাতপুত্রনামোৎকীর্ডভন' লৌকিক ভ্তায়।--- 
নং ৮৫৪৫ ] 

অজাপুত্রং বলিং দগ্াৎ |; 
[১ সং অশ্বং নৈব গজং নৈব ব্যান্রং নৈব চ নৈব চ। 
অজাপুত্রং বলিং দগ্যাদ্ দেবে দুর্বলঘাতকঃ ॥ ] 

অজাধুদ্ধে আটুনি সার ।১ 
| ১ সং--অজাবুদ্ধে খবিশ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘডদ্বরে | 
দাম্পত্য-কলহে চৈব বহ্বারভ্ভে লঘ্ুক্রিয়া ॥-_নং ৫৫২২ | 
“তবে শাস্ত্র ত মিথ্যা হইবার নহে-_ম্পতির কলহ অবশেষে 
লঘু ক্রিয়াতেই পরিণত হইত বটে” প্রপত মুখোপাধ্যায়ের 
প্রেম ও প্রহার । 

অন্কানে করে পাপ.জ্ঞান হলে মনস্তাপ । 

অজ্ঞানে করে পাপ, জ্ঞান হলে সরে» । 

সঙ্ঞীনে করে পাপ, সঙ্গে সঙ্গে ফেরেখ ॥ 

[১ পাসারে। ২ পাঁ_খণ্ডাইতে নারে ] 
অজ্ঞানে বাপাস্ত করে, জ্ঞানবানে কি তাই ধরে ।১ 

[ ১ দাশু রায়; কিন্তু পাঠ আছে “অজ্ঞানে' স্থলে 'বালকে 

'জ্ঞানবানে” স্থলে 'জ্ঞানবন্ত্রে ] 

অজ্জঞীনের কালে১ জানে না, অমানুষের কালে, মানে না। 

[ ১ পা-করলে ] 

অজ্ঞানের পাপ জ্ঞানে যায়, জ্ঞানের পাপ তীর্থে যায়।, 

[ ১ ভেবেছিলাম জ্ঞানকৃত পাপ খগ্ডাইৰ তার্থে_ 
দাশু রায় ] 

অতি-আদরের হুলাই১ ঝি, তুরুকে নিলে করবে কি।* 

[১ ছুলালী বা ছুলারী অর্থে। ২ তুরুক সওয়ার বা 
অশ্বারোহী সৈন্য । ৩ নং ৩৬৯] 

অতিআশ সর্বনাশ । 
অতিক্ষুধা যার, হাড় কীট। তার । 
অতি-চতুরের ভাত নেই, অতি-নুন্দরীর ভাতার নেই । 
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অতি-চালাকের গলায় দড়ি, অতি-বোকার পায়ে বেড়ি । 

অতিথ দেখলে কুপিত ইত্যাদি, নং ৭৭০ দ্রষ্টব্য । 

অতিদর্পে হতা। লঙ্কা ।; 
[ ১ সং_-অতিদর্পে হতা লঙ্কা অতিমানে চ কৌরবাঃ। 
অতিদানে বলি বদ্ধ: সর্বমত্যন্তাহিতম্ ॥ নং ৩৫ ভ্রষ্টব্য। 
ভাল নয় অতিশয়, বুদ্ধি হলেই পড়তে হয়, অতিশয় 
দর্পে রাবণ মলো।” দাশু রায় ] 

অতিদানে বলির পাতালে হইল ঠাই 1; 

[ ১ নং ৩৪ ভ্রষ্টব্য। “অতিদানে বলি গেল পাতালে”_ 
দ্াণ্ড রায়। “অতিদদীনে বলি বন্ধ বামনের ঠাই'-- 
রামেশখববের শিবায়ন ] 

অতিদীঘলী হয় রাড়ী, নিধন হয় নাঁডামুড়ী।; 
[ ১ ডাকের বচন ] 

অতিদোসর হয়, গালে তুলে দেয়, না টিকূলে১ ত নয় । 
[ ১ পাঁ_-খিল্লে ] 

অতিপিরীত যেখানে, অতিবিচ্ছেদ সেখানে |, 

[১ পাঁ-অতিপিরীতে অনেক বিচ্ছেদ ] 

অতিপিরীত যেখানে, কীত্তি ঘটে সেখানেশ: 
[ ২ নং ৪৫ দ্রষ্টব্য ] 

অতিবড় ঘরণী+ না পায় ঘর, অতিবভ লুন্দরীৎ না পায় বর। 
[১ পা_অতিঘরস্তী। ২ পা-অতিবরস্তী ] 

অতিবড় সোৌদর, তিন দিন করবে আদর । 

অতিবাড় বেড়ো। না, ঝড়েতে উড়াবে১ । 

অতিনিন্ুৎ হয়ো না, ছাগলে মুড়াবে* ॥ 
[ ১ পা-ঝডে ভেঙে যাবে ঃ ঝড়ে ভাঙে মাথা । ২ পা- 
অতিছোট। ৩ পাছাগলে মুড়িয়ে খাবে । ছাগলে খায় 
পাতা | নং ৭৭৩, ৫৪২৪, ৫৮৮৪ ] 

অতিবুদ্ধি পৌদে* দড়ি ।২ 

| ১ পাঁ হাতে; গলায়। ২ পাঁ_আতর্ু্ধর হাভাত। 
“অতিবুদ্ধি পৌদে দড়ি, তার ভোগ কর্রি-_-রামপ্রসাদ, 
বিগ্যা্ছন্দার | 
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অতিভক্তি চোরের লক্ষণ ।১ 

[৯ 'অস্তরে এত থলতা, মুখে তোর অতি শীলতা, অতিভক্তি 
চোরের লক্ষণ” দাশু রায় ] 

অতিভাব যেখানে, নিত্যি যাবে সেখানে । 

যদি যাবে নিত্যি ঘটবে একটা কীন্তি ॥, 
[ ১ নং ৩৯ ভরষ্টব্য ] 

অতিমন্থনে বিষ ওঠে । 

অতিমেঘে অনাবৃষ্টি । 
অতিলোভে তাতী নষ্ট ।; 

[ ১ খাচ্ছিল তাঁতী তাত বুনে” (নং ২৯৬৪) ইত্যাদি ইহার 
জ্ঞাপক প্রবাদ। “অতি লোভে তাঁতী নষ্ট, মিছে কষ্ট কেন 

করি” আনু গোসাই । “আনেক পবিবারে ঘটে কষ্ট, অতি 
লোভে তাঁতী নষ্ট-_দাশু বার। টেকষ্ঠটাদের মদ খাওয়া বড 

দায় গ্রস্থেও উদ্ধত । পা_-অতি লোভে তাঁতী ডোবে ] 

অতিসাধ অতিবিষাদ । 

অদন্তের দাত হল, কামড় খেতে প্রাণট। গেল । 

অদস্তের হাসি বড় ভালবাসি ।১ 

[ ১ জামাই বাবিকে উদ্ধত ] 

অনৃষ্ট ছাঁড়া পথ নেই, নং ১৩৭৯ দ্রষ্টব্য । 
অদৃষ্ট যদি মন্দ হয় ছুব্বে! বনে ইত্যার্দি, নং ৬৯৫৯ দ্রষ্টব্য । 

অদৃষ্টে করলা ভাতে, বীচি কচ.কচ. করে তাতে, 
পড়ল বীচি বুড়োর পাতে ॥১ 

[ ১ পা_-অদৃষ্টে করল! ভাতে, বীচি গঙ্জ গজ. বুডোর 
পাতে । প্রবাদের রূপাস্তব--অদৃষ্টে করল! ভাজা বীচি 
ঘস্ঘস্্। কচু থেকে লতা ভাল খায় ফস্ফস্ ॥ 

অদৃষ্টের১ কিল পুতেওৎ কিলোয়। 
| ১ পাঁ কপালের । ২ পা-বাপেও ] 

অদৃষ্টের ফল, কে খণ্ডাবে বল।১ 
[১ লং ৭৭৩৩ ] 
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অন্য ভক্ষ্যো ধন্ুগুণঃ |; 

২ [১ মাষমেকং নরো যাতি ঘৌ মাসৌ মৃগশুকরৌ। 
অহিরেকং ছিনং যাঁতি অদ্ভা তক্ষ্যো ধঙ্গুণিঃ হিতোপদেশে 
শ্গালের উক্কি। “তামার হল অগ্ভক তক্ষ্য ধম্থু্ডণ, 
যতক্ষণ গতর খাটিয়ে কিছু আন্বে, ততক্ষণ পাঁচটির পেট ! 
ভরবে?_-অমৃত বস্থুর বৌম] ] 

অগ্ধ যুদ্ধং ত্বয়া ময়া।; 
[ ১ সপ্ত সিংহ। জিতাঃ পূর্ববং পঞ্চ ব্যাদ্রাস্থয়ো গজাঃ। পশ্ঠস্ত 
দেবতাঃ সর্ব অগ্ যুদ্ধং ত্বয়া! ময় ॥ ] 

অধিক খেতে করে আশা, তার নাম বুদ্ধিনাশ। । 

অধিকং তু ন দোষায়।১ 
[ ১ "আমি 'অধিকস্ত ন ছোনায় বিবেচনায় নাগা সেম 
সংগ্রহের অঙ্ছমোদন করচি+কমলে কামিশী ] 

অধিবাসের গুতো সামলালে বিয়ে কবা ত অল্প কথ! । 

অন্কি১ কামড়ালে চুলকোয় গাঁ” 

একটু তেল দে অমর্তর মা। 
তেল আছে, নেই পলা, কালু এস দুপুরবেল। ॥ 

[ ১ পাঁ_ওযান্কি | অতি ক্ষুদ্র মক্ষিকা, যাহ? নাংবা স্থানে বা 
মাথার ওপব ঝাঁক বাধিয়া ওডে। 'চোখেন আগে অনৃকি 
ওরে কুহু ও কেকা] 

অনটনের ছুনে। ব্যয়। 

অনন্ত দেবের অনন্ত লীলা, ছকু দ|দ।র আঠারো লীল।। 

অনভ্যাসের ফোটা কপাল চড়চড় করে। 

অনাথের দৈব সখা। 
[ ১ সং_-অনাথেো দেবরক্ষকঃ। “সেরেস্তাপাব যে আঙ্গুকুল্য 
করে তাহাও অসম্ভব, এক্ষণে অনাথাব দৈবসখা'--আলালের 
ঘরের ছুলাল। টেকর্টাদের যৎ্কিঞ্চিৎ রস্থেও! প্রযুক্ত ] 

অনাবৃষ্টে রাজ্য মজে, পাপে মজে ধর্ম । 

কোটালেতে চোর মজে, আলস্তে মজে কর্ম 

অনাহবানের নিমন্ত্রণ, আচালে বিশ্বাস* | 
[ ৯ পা- বেক্পিকের ) কল্পার। ২ পা জোচ্চোরের বাড়ী 
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ফলার। ৩ পাঁরআজাচালেই সিদ্ধি; না আচালে বিশ্বাস 
নেই। “এখন চুপ করো, না! আচালে বিশ্বাস নাই'-_ 
গিরিশচন্ত্রের ব্যায়সা ক! ত্যায়সা ] 

অনুরাগ বিনে গৌর আস্বে কেনে । 
অনেক কাঠখড় লাগবে ।» 

[ অর্থাৎ পোড়াইবার অগ্ত । নং ৫২৬৫। অনেক জোগাড় 
যন্ত্র অর্থে প্রধুক্ত। "আব একবার দেখলে হত, কিন্ধ অনেক 
কাঠখড়”_জামাই বারিক ] 

অনেক কালের ছিল পাপ, ছেলে হল সতীনের বাপ । 

অনেক খাবে ত অল্প খাও, অল্প খাবে ত অনেক খাও ।১ 

[১ যদি দীর্ঘকাল বাঁচিতে চাও "৩ অল্পাহারী হও; 
অমিতাহারী হইলে স্ব্রজাবা হইতে হয়। নং ৩৯৫৫ ] 

শ্গনেক গজ্জনে ফেটা। বৃষ্টি ।১ 
| ১ পাঅনেক গঞ্জন বিন্দু বর্ষণ ] 

অনেক১ জলের মাছ । 

| ১ পা-_অগাধ ১ গাব | নং ১৬৪] 

অনেক হুর।গ্য যার ঘরে নেই মা । 

অনেক ছু্ভাগ্য যার নেই অন্ন ছা ॥ 
অনেক দেখেছি চুরি করতে ইত্যাদি, নং ৩৭৩৩ দ্রব্য । 
অনেক যদি মাছ পায়, বেরালে কাটা বেছে খায় ।১ 

| ১ পা সস্তা মাছে বেরাল কাটা বাছে ] 

অনেক* সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট । 
1১ পা বিস্তর; অধিক 

অনেক সন্তান যার, পাপের সাজা তার ।১ 
|] ১ নং ৭২৯১ | 

অস্তরে না সহে ব্যাজ, বাহিরে বাড়ায় লাজ ।১ 
[ ১ ভাবতচন্ত্র ] 

অন্ধকার ঘুরঘুটি ইত্যাদি, নং ৩১৫৫ ভ্রষ্টব্য | 

অন্ধকারে১ ঢেলা মার বা টিল ছেড়া ।২ 

| ১ পা-আধারে ; আড়াল থেকে । ২ একি চাদ, অন্ত 
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কর্ম, অন্ধকারে মারবে ঢেলা'-গোপাল উডে। “আমাকে 
অদ্ধকারে ঢেলা মারিয়া বেড়াইতে হইবে'--আলালের 
ঘরের ছলাল। “বাবা, আঁধারে টিল মারো, উতোব শুনে 
যাও লীলাবতী ] 

অন্ধকারে লাউ কোটা ।, 

[১ নং ১) 
অন্ধের কিবা রাত্রি কিব! দিন।১ 

[ ১ পাঁ_অন্ধ জাগো, না, কিবা বাত্রি কিব! দিন। এইক্সপ 

পাঠ লঙ.এর প্রবাদমালাষ ধৃত ও দ্বিজেন্ত্র বায়ের সঙ্জাহানে 

প্রযুক্ত। “অদ্ধেব দিন রাত্রি নাই, ও ত কিছুই বুঝিতে 
পাবিবে না; স্থতবাং ওকে অবিশ্বাস নাই”_ছুর্গেশনন্দিশী ] 

অন্ধের নড়ি১, কূপণের কড়ি ।১ 

[১ পাঁযষ্টি। ২ পাকাঙালেব। ৩ “অন্ধক জনের 
নডি, কৃপণ জনার কভি'__মাণিক গাঙ্গুলী । “রাণী বলে তুমি 
মোৰ কৃপণেব কডি। আন্ধার-মাণিক তুমি অন্ধকেব 
নডি+-ঘনবাম চক্রবন্তী। “বাছা, তোমার জননীর 
তুমি অন্ধেব নড়্ী_নবীন তপশ্থিনী। “তুমি আমার অন্ধেব 
নড়ি, আমার ভাঁঙ! ঘবেব চাদেব "মালো”--বিয়ে পাগল। 

বুডেো!। “সেই সব গুণধর এই অন্ধ বাঙ্গালার নড়ি”-_ 
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ] 

অন্ধকে ১ দর্পণ ।২ 
[ ১ পা-_অন্ধের হাতে । ২ সং লৌকিক “অন্ধদর্পণ-হ্যায় ] 

অন্ন অধিক নাহি দান, তা ছাড়িয়া না দিহ আন ।১ 
[ ১ ডাকের বচন ] $ 8 

অন্ন-কাঙালী যায় নগরে নগরে, 

বস্ত্-কাঙালী যায় বনে বনে। 

অন্নচিস্তা চমৎকার, বস্ত্রচিন্তা নৈরাকার*। 

তার থেকে অধিক চিন্ত। তামাক নেই যার ॥ 
[১ এই শব্দের প্রয়োগ, যথাঁ-নিরঞ্রন নৈরাকার'_ 
শৃন্তপুবাণ ; “বাড়ী মোর বল্লুকার, পুজি ধর্ী নৈরাকার-_ 
ধর্পৃজাবিধান | 
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অন্নচিস্তা চমতক্লারা, কালিদাস হয় বুদ্ধিহারা । 

অন্নচিস্তা চমৎকারা১, ঘরে ভাত নেই জীয়ন্তে মরা । 
[ ১ সং দরিজ্রন্ত গুণাঃ সর্বে ভক্মাচ্ছাদিতবহ্িবৎ। 
'অগ্নচিস্তা চমৎকার! কাতরে কবিত। কুতঃ ॥--'উপরি কিছু? 
সেটা বড় ছেলেবেলা থেকে নেই, অন্লচিস্তা চমৎকার! 
করেছে” গিরিশ ঘোষের হারানিধি ] 

অন্ন দেখে দেবে ঘি, পাত্র দেখে দেবে ঝি। 

অন্ন নেই ঘরে, তার মানে কিবা করে, নং ৬১৯৭ দ্রষ্টব্য । 

অন্নপূর্ণা যার ঘরে, সে কাদে অন্নের তরে ।৯ 
| ১ ভারতচন্দ্র। অন্নপূর্ণা মা থাকিতে আমার ভাগ্যে 
একাদশী বামপ্রসাদ ] 

অন্নবল নেই, অগ্নিবল* আছে। 

[১ অর্থাৎ জঠরাগ্নির জোর ] 

অন্ন বিন! চন্ম দড়ি, তৈল বিনা গায়ে খড়ি১। 
[১ “যৌবনে হইলাম বুভী, তৈল বিনা উড়ে খড়ি 
কবিকষ্কণ । “তৈল বিনা তম্থতে কেবল খড়ি উড়ে 
মাণিক গাঙ্গুলী ] 

অন্ন বিন। ছন্ুছাড়া । 

অন্গের জ্বাল। বড় আবাল, এক দিনে কানে লাগে তাল । 

অন্য লোকে ভূর1১ দেয়, ভাগ্যে আমি চিনি ।২ 
[১ নিকুষ্ট গুড়। ২ ভারতচন্ত্র | শরৎচন্দ্রের দেবদাসে 
প্ুক্ত ] 

অন্যে পরে কা কথা ।* 

[ ১ কুলীনকুলসর্বন্ে প্রযুক্ত। সং-_রামে৷ যেন বিড়ম্বিতোহপি 
বিধিন। চাঁন্তে পরে কা কথা । ] 

অপমানের পরাণ, সম্মানকে ভরান্। 

অপরং ব। কিং ভবিষ্যতি।১ 
[১ আলালের ঘরের ছুলালে উদ্ধত। সং--মর্কটশ্ঠ 
জরাপানং পশ্চাদ বুশ্চিকদংশনম্। তন্মধ্যে ভূতসংচারোই২- 
পরং বা কিং ভবিষ্যাতি। অথবা, _-ভোজনং যত্র কুত্রাপি 
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শয়নং হট্রমন্দিবে। মরণং গোমতীতীরেইপরং বা কিং 
ভবিষ্যতি ॥ নং ১৩১৮ দ্রষ্টব্য ] 

অপার নদী কোথায় আছে! 
অপ্রবাসী অখণী, পুণ্যবান্ তারে চিনি । 

[ ১ 'অখ্ণী চাপ্রবাসী চ স বাধিচব মোদতে- মহাভারত, 

যক্ষপ্রশ্ন। খেণ প্রবাস বোগ বজ্জিত তাকেই বলি স্থথী? 
_দাঁশু বায়। নং ৭১৬৮] 

অবলার মুখে বল। 

অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা । * 

[ ১ পা-যাব যেমন অবস্থা, ভাব মন ব্যবস্থা ।--তা দেখ 

কর্তীবাবু, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা” গিবিশচন্দ্রেব আযন। ] 

অবাক্ করলি১ রাধা অন্বলে দিলি আদা |. 
| ১ পাকাল কবলি। ২ পাঁ-ভবী। ৩ পা হুদ কবলে 
পন্ম পিসী অন্বলে দিয়ে আদ] ] 

অবাক কবলে নাকের নথে, 

কাজ কি আমার কানবালাতে । 

অবাকৃ করলে বেগুনে, 

ফু দিতে মুখ পুড়ে গেল তুষেব আগুনে ১। 
[ ১ অথচ বেগুন পুড়িল না] 

অবাক কলি অঘোরে, গুড়ছোলা খেলে গা ঘোরে । 

অবাক কলি পাপে ভরা । 
অবাক্ কলি বাক্ সবে না, গুড় দিয়ে মুড়ি পেট ভরে না। 

অবাক্ কলি বোঝ! ভাব, গুপ্ত লীল। চমতকার । 

অবাক্ কলির অবতার, ছু'চোর গলায় চন্দ্রহাব*। 
[ ১ নং ১৭৯১] 

অধাক্ কলির স্থ্টি, গুড়ে নেই মিষ্টি*। 
[ ১ নং ১৪৩৮ ] 

অবাক্ কিবা কলিকাল, মণ্ডায় লাগে বড় বাক 
অবাকৃ বুড়ো বসেব গুঁড়ো, নং ৫৯১৫ ভরষ্টব্য । 
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অবাক লোকের অবাঁক্ কথা, চুল থাকতে পোড়ে মাথা । 

অবাক্ স্ষ্টি করলেন চুপে, নাক নেই তাঁর আতর গৌঁপে। 
অবিয়ন্তীর ঠন্কোর ব্যথ1১। 

[ ১ প্রহ্তির স্তনের রোগ ] 

অবুঝে১ বোঝাব কত, বুঝ নাহি মানে। 

ঢেকিরে বোঝাব কত নিত্য ধান ভানে ॥ 
| ১ পা-আবরে । ২ পাবারা | 

অবোধারে মারে বোধায়, বোধারে মারে১ খোদায়। 

[ ১ পা ঠকায় ] 

অবোধের১ গোবধে আনন্দ । 

[ ১ পা-পাগলের ] 

অবোলা বলে বড়», অফল। ফলে দড়হ। 

[ ১ পা- বিস্তর । ২ পা বিস্তর ] 

অব্রাহ্মণের দীর্ঘ ফোটা । 

অভদ্র বরষ। কাল, হরিণী১ চাঁটে বাঘের গাল । 

শোন্ রে হরিণী১ তোরে কই, সময়গুণে সবই সই ॥ 

[১ পা-হইরিণ। ২ পা-সকল] 

অভাগ। চোর যে বাড়ী যায়, 

হয় কুকুর ডাকে নয় রাত পোহায়। 

অভাগা যেদিকে চায় ইত্যাদি, নং ৮৭৬৬ দ্রষ্টব্য । 

অভাগার কপালে সুখ নেই ইত্যাদি, নং ৫২৬৪ জষ্টব্য | 
অভাগার ঘোড়া মরে ইত্যাদি, নং ৫৩৮৯ দ্রষ্টব্য । 

অভাগার দশা, শ্বশুরবাড়ী বাসা, নং ৮০২৯ দ্রষ্টব্য । 

অভাগার বাপ মরে ভাদ্র মাসে। 

ভাগ্যবস্তের বাপ মরে পৌষ মাসে ॥ 
অভাগার যমও নেই । 

অভাগারে পায় ভূতে, ঘর ছেড়ে বাইরে শুতে। 
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অভাগীর* ছুই পুত, একট দাঁমা*+ একটা তৃত | 
[ ১ পা-ভাগ্যবানের ; কাজী সাহেবের । ২ পা-বাদব ? 

কানা ] 
অভাগীব বকৃত ৯, 
জেয়ান দেখে ধবলাম ভাতাব, সেও হাগে রক্ত ॥ 

[ ১ ভাগ্য ] 

অভাগীব বকৃত ফাটা, তিন ঠাই ভাব ইছ্ব কাটা । 
অভাগীর মুখ নড়ে চড়ে, লগিব*১ গুতা গালে পড়ে। 

[ ১ পাচইবেব (প্রা) ] 

অভাগীব১ লগ্নে, চাদ যাযৎ দৃখণে। 

[ ১ পা-অভাগাব। ২ পা-ওঠে। ৩ দক্ষিণে ] 

অভাবে নাতজামাই ভাতার ।১ 
[ ১ "অভাবে পেষেছ ভাল নাতিনীক্ঞামাই,-_-ভাবতচন্ত্র ৷ 
“লোকে বলে_-না! পেতে নাঁতজামাই ভাতাক_কুলীন- 
কুলসর্বস্ব ] 

অভাবে স্বভাব নষ্ট, মুখ নষ্ট ববণে৯। 
ঝবায় ক্ষেত নষ্ট)ং স্ত্রী ন্ট মাবণে ॥ 

[১ ব্রণে। পাঁদান অব্রাঙ্ষণে। ২ পাঁ-যাচনে মান নষ্ট। 
৩ মাবধর করিলে । নং ৮৫১৪ ] 

অভিমানী ছুয়ো ১, নেটিপেটি স্ুয়োঘ। 
[ ১ পা ন্থযো। ২ পা _ছুযো ] 

অভিমানে বালিব দত্ত যান গড়াগডি 1১ 

[১ কায়স্থ ঘোষ বস্থু ও মিত্রেব মত কৌলীন্ত-মর্ধ্যামা না 
পাইয। | সধবাব একাদশী দ্রষ্টব্য । নং ২৮৫৮] 

অভূক্তা। বড়ই,১ ভূক্তা বেল, ভাঁক বলে__পবাঁণ;গেল ।* 
[১ বড়ই বা বড়ই-কুল। ২ অর্থাৎ খালি (পটে কুল ও 
-তরা পেটে বেল খাওয়। অনিষ্টকর | নং ৮৮৯$ দষ্টব্য ।-_. 
ডাকের বচন ] 

অভেদাত্বা হরিহছর 1১ 
[ ১ নং ৮৫৭৬ “হবিহরাস্মা+ জর্টব্য - 

অভ্যাসে সয়। অনভ্যাসে নয়। 
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অমানুষ মাছুয় নিন্দে, বদন! নিদ্দে ঝারি১। 

জোনাকি পোকায় হৃর্য্য নিন্দে, করুয়। নিন্দে কারি ॥ 
[১ ঝারিসছেটি ঘট যথা, 'এক ঝারি জলে রাঁজার 
প্রাণ বক্ষী কর” মাঁশিকচন্দ্রেব গান। ২ কারি-শিল্পকার্ধ্য ॥ 
পাঠাস্তর--এই দুখ মরি ] 

অমানুষেব বোল, তিত পবোলের* ঝোল । 

[ ১ তরুই ফলেব 

অমাবস্যার চাদ । 

অমাবস্যাঁব পিদ্দিম টিপ-টিপ করে। 

অমৃতং বালভাঁষিতম্।১ 
[ ১ “অমুতং বালভীষিতং__-আব একবাব বলো”-_লীলাবতী। 
“বলুক গে ছেলেমাসুষ, অমৃতং খালশাধিতং-_ইন্দিবা ] 

অমুতে অকচি ।১ 

[ ১ "জিহবা তিক্ত, অমতে অকুচি*_দাঁশু বায । “অকন্মাৎ 
অমতে অকচি যে দাঁদা”--*বৎচন্দ্রেব ষোডশী ] 

অন্বল কম্বল ডন্বল৯) তিন শীতেব সম্বল । 
[১ ইং [01700-0611, অর্থাৎ ব্যায়াম ] 

অযাঁচস্তীর মান বাড়া । 

অযোধ্যার রঘু» বাশবনের* ঘুঘু । 
[ ১ পা বাশবাগানেব ; হুন্দববনেব ] 

অর্গুণ নেই, বর্গুণ আছে,১ শিঙে নেই ডুগড়ুগি ৭ আছে। 
[ ১ 'আমাদেব সহুবে বডমান্থুষদেব অর্গুণ নেই, বব্গুণ 
আছে+ভুতোম প্যাচাব নকশা । অরগুণ- অস্তশুপি, 

বর্গুণ-বহিগ্ধণ, একপ অর্থ কবা হইয়াছে। অথবা, 
অরগুণ-হবগুণ; হর বা শিবস্ুলত গুণ নাই, শিবায়নে 
বণিত হব-গোৌবী বিবাহে ববস্বরূপ হবের বিসদূশ বা অদ্ভূত 
অশিব গুণ আছে; এইক ' ব্যাখ্যা জ্ঞালেন্্রমোহন দাসের 
অতিধানে আছে। “আর গুণ নেই, ছার গুণ আছে+_- 
এরূপ পাঠও শোনা যায়। ২ পা--ডঙ্বরু ] 

অরণ্যে রোদন ।* 

[ “অরণ্য-রোদ্বনে কিবা ফল+- ভারতচন্দ্র। “ছেন অবণ্য- 
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রো্দনে ফল আছে কি”--ছকু ঠাকুব। “কি ফল আছে 
অধ্প্যের মধ্যে রোদন করি--দাশ রায় । আমাদিগের 
অরণ্যে রোদ করা--আলালের ঘরের দুলাল (এই গ্রন্থে 
'বাশবনে রোদন করা! এরপ প্রয়োণও আছে )। “ভোর 
যা বন্তে হ্গ্ন ওকে বল, আমার কাছে বলা অরপ্যে 
রোদন+--নীলদর্পণ | ইত্যাক্ি। কথাটি বহু প্রাচীল, ঘা, 
"অরণ্যে মএ ফুদিঅং আসি”--শাকুস্তল। সংস্কত লৌকিক 
'অরণ্ারোদল+-চ্ায় ] 

অরণ্যের ছরাত ১ । 

[১ ছবাত বা ছবা''ক্ষুত্র নদী ('ল্রোত বা 'সবিৎঃ 

হইতে ) ] 

অরসিকেধু রসস্ত নিবেদনম্।১ 
[১ সং--ইতরপাপশতানি যথেচ্ছ্যা বিতব তানি সহ্থে 
চতুরানন। অবসিকেষু রসম্ত নিবেদনং শিবসি ম! লিখ মা 
লিখ ম। লিখ ॥ | 

অর্থই অনর্থ।১ 
[ ১ 'অর্থমনর্থং ভাবষ শিত্যম্ঠ_ মোহমুদ্গব | “অনর্থেব মূল 

অর্থ মত্ততাব ঘবে”__নামেশ্ববেব শিবাষন ] 

অদ্দচক্দ্র 1১ 

[ অর্ধিচন্ত্রারৃতি হস্তাগ্র দ্বার প্রযুক্ত বলিয়৷ গলাধা্কা 
অর্থে ব্যবহৃত । “বক্রেশ্ববও অদ্ধচন্দ্রে দ[পটে গলাফুলা পাধরা 
হন+-আলালেব ঘবের দ্রলাল ( নং ২৪১৫ দ্রষ্টব্য )। “আদব 
সুরু লাঠি জুতায় শেষে অিচন্ত্র--দ্বিজেন্্র বাঘ। কথাটি 
প্রাচীন ; যথ!, শগালাঃ অর্বেইপ্যধচিন্দ্রং দন্বা শিঃসাবিতাঃ; 
পুনশ্চ, তদ্দীয়তাং দ্রাগেতন্তাধ চন্ত্রঃ--পঞ্চতন্ন ; তঙচ্ছীঘ্ৰ - 
মধচিন্ত্রোইম্ত গলেহন্িনি দীষতাম্্-_কণ্ধাসবিৎসাগর, 
ইত্যাদি ] 

অঙ্জেক আচার, অদ্দেক বিচার । 

অদ্ধেক সকল ঘরগোষ্ঠী, আর অর্ধেক মা ষ্ঠী! 
অরাজ্যে বামুন বেগাঁর*। 

[ ১ বিনা বেতনে কর্মচারী ] 
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অরাধুনীর হ্বাতে পড়ে রুই মাছ কাদে। 
ন1 জানি রাধুনী মোরে কেমন ক'রে রাধে ॥» 

[১ পাঠাস্তরের জন্য নং ৫১৪৬ উষ্টব্য ] 

অকরুটির অন্বথল, শীতের কম্বল। ১ 
বর্ধার ছাতি, ভ্টচাধ্যির পাঁতিৎ। 

[১ লং ৩৫০৩,৭৬৮৮ | ২ শ্াস্ধীয় ব্যবস্থাপত্র ( “পরংক্তি 

হইতে )। "পুঁথি অপপাঠ ] 

অলকাঁতিলক।১ সার । 

[ ১ কেশবিন্তাস তিলকাদিব দ্বারা অঙ্গরাগ ; প্রাচীন 
বাংলায় এই অর্থে বহুল প্রয়োগ আছে, যথা, 'অলকাতিলকা 
ভালে সাজে” _কাশীবাম ; 'অলকতিলকা বেশ নয়ানে 
ক1জল'_-কবিকন্কণ, ইত্যাদি 

অলম্দ্ীর দ্বিগুণ ক্ষিধে১।* 

[ ১ পা_অলঙ্ষীব হাে ক্ষুণ্া । ২ নং ৭৭০৭, ৮৭৬৮ | 

'অলক্ষ্মীর নিদ্রা বেশি, কাঙালের ক্ষুধা বেশি । 

অলঙ্গ্মী হাটের বাজন! সাব । 

অলাভেব* বাণিজ্য কচকচিই সার। 

[ পা-লাত নেই ] 
অন্ন আগুনে তামাক যেমন, 

ছোট লোককে খোসামোদ তেমন | 

অল্প আগুনে শীত হবে, বেশি আগুনে পুড়িয়ে মাবে। 
অল্প জলের তিত পু*টি, তাৰ এত ছট্ফটি ।১ 

[ ১ নং ৩০৩৬ ] 

অল্প জলের মাছ ।* 

[১৭২৭২] 

অল্প ধনে মহাঁজনী করে, খ নক থাকতে মহাজন মরে। 

অল্প বয়সে শোথে তরে১১ বেশি বয়সে শোথে মরে । 

[ ১ ধাচিয়া যায়। স্ফীততা বা ফোলা রোগকে শোথ বলে । 

নং ৫৯৩৪ ] 
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অন্ন বিভ্য। ভয়ঙ্কর; ৷ 

[ ১ সং--বিদ্কা শুভকরী বিস্ত স্বল্লবিগ্ঠা ভয়ঙ্করী ] 

অল্প বৃষ্টিতে কাদা হয়, অনেক বৃষ্টিতে সাদা হয় । 
অল্প মারে কাদে বাঁদী, অল্প বোঝায় ফাটে টাদি। 

[ ১ পাঁ-অল্প রোদে পৌডে ] 

অল্প শোকে কাতর, অনেক শোকে পাথর । 

অলি অলি অলি, 

দম্ক। জালে চৈতে পিঠে, নিভা জালে পুলি। 
অশথ কেটে বসত করি, সতীন কেটে আল্ত। পরি ।১ 

[১ নং ৬৪৪৪, ৫৪০৪ | পল্লীগীতি হইতে ] 

অশথের+ ছায়াই ছায়া, মায়ের মায়াই মায়া । 
[ ১ পা বটের ] 

অশ্বতরী১ গর্ভ ধরে আপন মরণে । 

[ ১ খচ্চরী ('কাকড়া” এইরূপ অপব্যাখ্য! করা হুইযাছে )। 
“স মৃত্যুমেব গৃক্াতি গর্ভমশ্বতবী যথা।+-পঞ্চতস্ব (২৩২; 
৪1১৫ )। ইহা! সংস্কত লৌকিক 'অশ্বতবীগর্ভ-ন্তায়ের 
প্রতিধ্বনি মাত্র। রঘুনাথ বর্ষের লৌক্িক-ন্যায-সংগ্রহ 
(কাশী ১৯০২) অথবা 0. 4. 0৪০০ সংগৃহীত লৌকিক- 
হ্ঠায়াঞ্জলি ২য় ভাগ, পুঃ ৭ জুষ্টব্য। কিন্তু হহা উল্লেখযোগ্য 
যে, 21015 ও 101117% এই দুই শ্রেণীর অশ্বতরীই গর্ভধারণে 

অক্ষম ও বন্ধ্যা--আধুনিক 7391985র এইরূপ সিদ্ধান্ত ! ] 

অশ্বথাম হত ইতি গজঃ।১ 

[১ দ্রোণপর্বে ঠিক এই বাক্য ধুধিষ্টির বলেন নাই? 
সেখানে 'আছে-_তমতথ্যভয়ে নগ্নে। জয়ে সক্ষো৷ বুধিঠিরঃ। 
অব্যক্তমব্রবীদ্রাজন্ ভতঃ কুঞ্জর ইতু্যুত ॥ কিন্ধ কাশীরাম 
দাসের বাংল! মহাভারতে এই স্থানে --কিছেন 
ধ্শের হত অশ্বখামা হইল হত, ইত্তি গজ এই 
“-তঅিশ্বখামা হত ইতি গজ বলে শেষে । ধ 
তথাপি বর্্মদোষে ॥/- ঘনরাম চক্রবর্তী ) 
বাক্যে হত্যা প্রোণাঁচার্ধ্য”- রামপ্রসাপ, বিগ্তান্ন্দয়ী ] 

অষ্টম-খষ্টম আগে মিটিয়ে নষ্ট-কোঠী-উদ্ধার ।১। 
[ ১ 'পকল কর্শের অষ্টম খষ্টম আগে মিটাইয়া নষ্ট কোষ্ঠী 
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উদ্ধার করিতে হয়'-আলালের ঘরের ছুলাল। ইং ১৮১৯ 
সনের অষ্টম আইন (16511186197 ডা ০ 1819) 
অন্থসারে নিদিষ্ট দিনে সবকারী খাজনা দাখিল না করিলে 
জমিদারি নিলীম হয় ; খ্টম নিরর্থক সহচব শব্দ ; নষ্টকোী 
শব্দও শি ;-_এইনপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । এ ধরণের 
শ্লেষ থাক। সম্ভব, কিন্তু মনে হয়, “অষ্টম ও নিষুকোষ্ঠা শবের 
দ্বারা বাশিচক্রেব অষ্টম স্থানে গ্রহ-সংস্থানেরও উল্লেখ কর 
হইয়াছে ] 

অসতী সতী নিন্দে, ঘৃত নিন্দে মাতওয়ালা | 

বেশ্টা। যে সে পুত্র নিন্দে, চোর নিন্দে কোতওয়ালা ॥ 

অসতীব পতি যেন ইত্যাদি, নং ৮১১৮ ড্রষ্টবা। 
অসৎনারী বদ্ধ জল ইত্যাদি, নং ৮১১৭ দ্রষ্টব্য । 

অসইরণ১ সইতে নারি, পৌদ দিয়ে শিকেয় ঝুলে মরি২।৩ 
[১ অসম্থ ব্যাপার । ১ পাঁশিকেয় বসে ঝুলে মবি 
থালার জলে ডুবে মরি (নং ৩৯৪৭) । ৩ হুতোম প্যাচাব 
নকৃশা কিলিকাতার বারবাইয়ারি পুজা নিবন্ধে ইহার 
ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ] 

অসং দ্বিজ নষ্টা | 
[ ১ সং-_অসংতুষ্টা দ্বিজা নষ্টাঃ সংভুষ্টা ইব পাধিবা:। সলজ্জা 
গণিক! নষ্টা নির্শজ্জাশ্চ কুলস্ব্িয়ঃ ॥ ] 

অসার সংসারে সার শ্বশুরের ঘর ।* 

[১ ভারতচন্ত্র! সং_অসারে খলু সংসারে সারং শ্বশুর- 
মন্দিরম। হিমালয়ে হরঃ শেতে হরিঃ শেতে মহোদধো ॥] 

অসারে জল সাঁর১। 

[ ১ বুক্ষাদদির উর্বরত। সাধক বস্ত অর্থে ] 

অস্থানে তুলসী, অপাত্রে* রূপসী । 
[ ১ পাঁ অজাতে ] 

অস্থিত পঞ্চে পড়া ।১ 
[১ অর্থাৎ বিষম সমন্তায় পড়া । অস্থিত বা অস্থির পঞ্চম 
পাটীগণিতের জমস্তামুলক অন্ক বিশেষ_-110৩661101096 

60018810101 'অঙ্ক হলে অস্থির সুশ্থির করে লয়”-১০৮৯ 
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মল্লান্্ের গণিতের পুথি হইতে (ভ্রীস্ুকূমার সেনের 
সৌছন্তে )1-_-“আমি অস্থিত পঞ্চ পড়েচি, কিছুই স্থির কক্তে 
পারচি না+-_দীনবন্ধু মিত্রের লীলাবতী ] 

অস্থির পঞ্চানন বা অস্থির-পঞ্চম লোক ।১ 

[১ অস্থিবচিত্ত বা ব্যস্তবাগীশ অর্থে। থুব সম্ভব উপরি- 
দিখিত (নং ১৮৩) বাক্যেব সহিত সংবদ্ধ ] 

আই-ঘর যাও, ভাই-ঘর যাঁও, কাটন। কেটে ভাত খাও। 

আইবুড়ো। নাম খণ্ডান বা ঘোচান।, 
[ ১ “ছুহাতে এক হযে যাবে, আইবুডে। নাম খণ্ডাবে। 
গোপাল উড্ে। 'বল্বো আর কি, আইবুডে নাম ঘুচে গেল” 
-_গিরিশচন্দ্রেব ভ্রান্তি । “তামাব পছন্দ আব বিবেচনাব 
ওপব নির্ভব কবে থাকতে হলে, আমাকে ক্।ইবুড়ো নাম 
খণ্ডাতে আব এক জন্ম এগিষে যেতে হাব'--শবৎচন্দ্রে 
শ্রীকান্ত ২য় পর্ব। “কত শঙ্খ চিপে কক্ষ প্রণাম, ঘুচিল না 
তবু আইবুডো নাম+ দেবেন্দ্র সেনেল দগ্ধ কচু] 

আইবুড়ে। পথ বদল।ন ।+ 

[ ১ যে পথ দিয়া বিবাহ কবিতে যায, ঠাহাব অন্ত পথ দিয়। 
প্রত্যাবর্তন কবিাতে হুম ] 

আইবুড়ো'বট্ঠাকুর । 
আইল১ অন্তব শশা, যার যেমন দশ! | 

[ ১ ক্ষেত্রেব আলি বা সাম1। ২ খনার বচন নং ৮৮ জুষ্টব্য ] 

আইল কেটে খুনে দায়। 
আউলিয়া১ গাড়ে পড়ে, বসে থাকতে প্র।ণে মরে। 

[ ১ বিশৃঙ্খল, অস্থিব | ২ গর্তে, ভোবায় ] 

আউলে বাঘ জালে* পড়ে । 
| ১ পা ফালে - (ফা) বিপদে ] 

আঁউশ১ ধানের চাল», আর ঠাকুরঝির গাল। 
[ ১ পা- চিড়ে ] 

আউশ ধানের চাল দড় ইত্যাদি, লং ১২২১ জষ্টব্য | 
আউশ ফুরালে আমন ইত্যাদি, নং ৬৯৫০ ভ্রষ্টব্য। 
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আউশেও যা পৌষেও তা। 
আউশে পৌষে মাগ মরা নির্বংশে। 
আউশে বিধালাম কান, নং ৮৩২১ জষ্টব্য | 

আও যাও ঘব তোমবা, খানে মাঙ্গে। ছুশমন্ হাম্বা । 
আকন্দে বদি মধু পাই, তবে কেন পর্বতে যাই ।৯ 

| ১ মৃতুযুঞ্জয়েব প্রবোধচন্দ্রিকাষ আঁভাণকেব উদাহবণে 
উদ্ধত। সং-_অর্কে চেম্সধু বিন্দেত কিমর্থং পর্বতং ব্রজেৎ। 

--নং ৫৩৬, ৩৭১৬ ] 

আকবে» টান। 
| ১ আধাব, সঞ্চিত দ্রবা বা লভ্যাংশ (%)1 পা-মাকবে 
টানে (লঙ সাহেবের প্রবাদমালায় ) ] 

আক(খ)কাটা মানুষ ।১ 

[ ১ গোয়ার, শিবেট। সম্ভবতঃ ইছা হইতে “আকাট+ (মূর্ধ) ] 
আকাট।1১ নায়েব সাজ বেশিহ। 

| ১ ফোপবা কাঠেব, ব। যাহ!তে কাঠেব সাব বেশি নাই। 
২ পাঁ_-তিনটা গলুই (- নৌকাব প্রান্তেব সঙ্কার্ণ স্তান)। 
নং ৩২৯ | 

আকীাড়।১ চালের মাঝেবং দোৌকান। 

[ ১ অপবিষ্কত। ২ অর্থাৎ হাটের মাঝখান স্থাপিত ] 

আকাল+ গেল, সকাল এল, 

কত দোষ দিয়ে বোনপো। গেল ।খ 
[ ৯ ছুতিক্ষ। ২ পববত্তী সংখা রষ্টব্য ] 

আকাল গেল, স্ুকাঁল এল, খেলে; কাঠালেব কোষ । 

এখন কি ব'লে পালাবে বোন্পো,ৎ দিয়ে মাসীর দোষ ॥ 
| ১-পাকল। ২ পা আজ বন্ধু ছেড়ে যাও। ৩ পা 
--আমাব ] 

আকালে কি না খায়, বিবাশ্দ কি না যায়। 

আকালের ঝাঁরি১, মায়ে আর ঝিয়ে মরি জল পিয়ে ।২ 

[ ১ পা বারি। ২ প্রবাদেব পাঠাস্তব--কাঁঙালেব হযেছে 
ঝাবি, মায়ে আর পোয়ে পানি খেয়ে মরি) ছিল ন। জল, 
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হয়েছে ঝারি (অথবা, বাপের কালে নেইক বারি), মায়ে 
ঝিয়ে জল পিয়ে মরি ] 

আকালের* ভাত যুগের খোঁটা । 
[ ১ পাঅকাঁলের ] 

আকাশ-কুস্থম ।১ 
[ ১ যদি পরমেশ্ববের কিছুমাত্র বিষয়জ্ঞান থাকতো, তা হলে 
সাধ করে ঘোঁডার ডিম ও আকাশকুস্ুমের দলে গণ্য হতেন 

না হতোম প্যাচার নকৃশা। সে আমার আকাশকুন্থম 
বোধ হয়'__-লীলাবতী। "আকাশকুত্বম আকাশেই শুকাইয়! 
গেল'_-শ্রীকান্ত য পর্ব। 'আকাশকুজ্ছম করিম চয়ন 
হতাশে*-_রবীন্নাথ । যাহা অসম্ভব এই অর্থে চর্্যাপদে 
“আকাশফুলিআ” (৫০1৪) ও সংস্পতে খপুষ্প' শব্দের প্রয়োগ 
আছে (যুগতৃজ্ান্তসি সলাত) শশশ্জধনুধ রঃ | এন বন্ধ্যাুতো 
যাতি খপুষ্পকৃতশেখবঃ ॥ এই শ্লোকে অনেকগুলি অসম্ভব 
বস্তর একসঙ্গে উল্লেখ আছে) ] 

আকাশ থেকে পড়ল এটা ঘ্বুণে-খেকো চান্দ। 

নিমাই মোড়ল না হইলে শাস্তিপুর আন্ধ ॥ 
আকাশ পাতাল১ তফাৎ । 

[ পা-আশমান জমীন। “তফাৎ আমঙান্ জমী*_অমুত 

বন্গর ডিস্মিশ,] 

আঁকাঁশ ব। আকাশের চাদ হাতে পাওয়া ।১ 

[ ১ “'আকাশবাণীতে হ।তে পাইল ন্নাকাশ* ভারতচন্ত্র । 
আকাশের চাদ সে পায় নিজ হাতে”__রামপ্রসাদ, 
বি্যান্থন্নর । “হাতে আনি দিতে হয় আকাঁশের চাঁদ-- 
রামেশ্বরের শিবায়ন। “মিষ্ট কথা বলে কয়ে আকাশের চাঁদ 
হাতে দিয়ে”-- গোপাল উড়ে ] 

আকাশে খুটি দেওয়া । 
আকাশে গুড়গুড়ে পাখী, উডভলেই চিল হয় নাকি 
অ+কাশে গেরণ লাগলে সবাই দেখে, নং ২৫৯৫ জর্ীবয | 

আকাশে১ থুতু ফেল্লে নিজের গায়ে* পড়ে” 
[১ পা চিৎ হয়ে। ২ পা-মুখে। ৩ আকাশে ফেলিতে 
ছেপ এসে গায়ে পড়ে-্রামপ্রসাদ। “ফেলে আকাশে 
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থুভু গায়েসাগবে+দাশু রায়। তুলনীয় _পক্কো হি নভসি 
ক্ষিপ্ত: ক্ষেপ্ত,ঃ পততি মূর্ধনি। নং ২৯৪৫, ৩৯৫৩ ] 

আকাশে ধূলো ছেড়ে, আপন চোখে এসে পড়ে । 
আকাশে* ফাদ পেতে চাদ ধরা ।২ 

[ ১ পা বাতাসে | নং ৫৬০৯। ২ আমি যদিমনে কবি, ফাদ 
পেতে চাঁদ ধরতে পারি*-গোপাল উড়ে । “তিনি আকাশে 
ফাদ পেতে চাদ ধরে দিতে পাবেন, হয়কে নয় করেন, নয়কে 
হয় করেন হুতোম প্যাচার নকৃশা । “সাহেব বড় ধর্নিষ্ঠ, 
তিনি অনেক মকদ্গম। আকাশে ফাদ পাতিয়া নিকাশ 

করিয়াছেন আলালের ঘরের ছ্ুলাল। “আমরা যাই 
আকাশে ফাঁদ পাতিতে জানি, তাই ত্তোহ্কার আকাশের চাঁদ 
ধরে এনে দিয়েছি ইন্দিরা ] 

আকাশে যত ঝড় ওঠে, গোয়ালে তত গরু ছোটে । 

আকাশের চাদে আর বানরের ভালে । 

শ্বেত চামরে আর ঘোড়ার বালে ॥, 
[ ১ নং ১৮৭৩, ৮০৩৯ ] 

আকাশের দীপ, করে টিপ টিপ. 

তকুড়া, বাঁকুড়াবাসী, মুড়ি খায় রাশি-রাশি। 
[১ পা আকড়াধারী ] 

আকে কেটে ব্রহ্দোত্তর । 

আক্েল গুড়ুম।* আকেল সেলামি। 

[ ৯ সেই কথা শুনেই ত আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল”- প্রভাত 
মুখোপাধ্যায়েব জীবনের মূল্য ] 

আকেলে সকল বন্ৰী, জালে বন্দী মাছ। 

স্ত্রীর কাছে পুরুষ বন্দী, ছালে বন্দী গাছ॥ 

আখ আর সরষে, না পিষলে রস কিসে । 

আখক্ষেত থাকতে সেলামীলি১ নেই । 
[ ১ 'সেলাম আলেকুম” অতিখাদন | 

আখগাছটি দিয়ে মারলেও মিষ্টি লাগে না। 

আখগাঁছটির লোভে গুড়পেয়েটি গেল 1১ 
[ ১ নং ২২৮] 
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আখ ছেচতে কুকৃসিমের* বাত এ 
[১ কুকৃশোঙা বা কুকুরশে কা গাছ, 01110065 150619, 

ছেঁচিয়া দিলে কাটা স্থানে রক্ত বন্ধ হয । (কুকুবশে কার 
জঙ্গল” দ্বিজেন্্র রায়ের বঙ্গনারী )। ২ অবাস্তর “কথা” 

অথব! হাত কাটিবার আগেই তার ওধধের কথা] 

আখ দিতে পারে না, গুড়ের নাদা ধ'রে দেয় |» 
[১ পা-আগে আথগাছটি দেবে না, শেষে গুড়পেয়েটা 
দেবে ।- নং ২২৬ ] 

আখ হোক মিষ্টি, শেকড় নয় ইট্টি। 

আখের চেয়ে সেৌোদাল১ মিঠে। 
[ ১ বিজ্বপে প্রযুক্ত । সৌদালেব (001518. 50119) বীজ 

কতক তিক্ত কতক মি ] 

আগ চুল ধ'রে টানা। 
আগডালের বাঁদর । 

আগ নাঙল।২ যে দিকে যায়, পানু নাঙলা সেদিকে ধায় ।২ 

| ১ পা_-নাঙ্গলে। কধির লাঙ্গল। ২ পা-আাগওয়ালাও 
যেখানে, পাছওয়ালাও সেখানে ] 

আগ নায়ে দরখাস্ত, পাছ নায়ে বরখাস্ত | 

আগাছার বড় বাড়। 
আগুন আর ঘি, বাআগুনের কাছে ঘি ইত্যাদি, নং ৫১৮০ জ্রষ্টব্য। 

আগুন খায়, আওরা, হাগে।২ 
[১ অঙ্গার। ২ পাআগুন (ব। কাঠ) খাবে যে, আঙর! 

হাঁগবে সেঃ যে আগুন (বা কা») খাবে, সে আঙওরা বর্ষাবে 1 

আগুন চাপা থাকবার নয়।£ 
[১ নং ১৭০৩, ৩১৭৯। সধবার একার্দশীতে উদ্ধত। 
“আগুন কি চাপা থাকে, আপনার কথায় ধরা! পড়েছেন, 
--অমুত বন্থুর একাকার । “আগুন আর দিন চাপ। 
থাকে" দ্বিজেন্্র রায়ের ভীন্ম ] 

আগুন দেওয়া চরকিবাজি 1* 
[ ১ নং ২৯০০ ] 

আগুন নিয়ে খেলা । 
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আগুন পোহাতে গেলে ধোৌয়। সইতে হয়। 

আগুন বেটা কুড়ে, মানুষ দেয় না ছেড়ে । 

রোদ বেট রাজা, মানুষ করে তাজা ॥ 

আগুন লাগলে কুয়ো খোঁড়া । 

আগুনে আগুন নেভে না।, 

[ ১ আগুনে আগুন পিযা আগুন নিভাই"-ঈশ্বব গুপ্ত] 

আগুনে ঘি ঢালা ।১ 
[ ১ নং ৩৫০৪ | 'কুসম্ভান হইল সেই শোকানলে যে ঘ্বত 
পডা”--আলালেব ঘবেব ছুলাল ] 

আগুনের ফিন্কি, শেষ হয়নি ।১ 
[ ১ আল।লেন ঘবেব ছুল ল] 

আগুনের ফুল্কি১, 

যার চালে পড়বে তার ভিটেয় ঘুঘু চরাবে। 
[ ১ নবীন তপস্থিনীতে প্রধুক্ষ। ঘমযে ত নয, আগুনের 
ফুল্কি*_-অমৃত বন্গুব নবযৌবন ] 

আগুনে হাত দিলে, 

ইচ্ছাতেও পোড়ে, অনিচ্ছাতেও পোড়ে। 

আগু লাথ, পিছু বাত । 

আগে আপন সামাল কব, শেষে পবকে গিয়ে ধর। 

আগে এক পণ, পবে দেড় দিস্তে । 

আগে কয় রাধাকুষ্ণ, বেবাল ধবলে টে*ও-টে*ও । 

আগে কাজী, পরে হাজী, শেষে পাজী ।১ 
[ ১ নং ১৫৮১] 

আগে কাট্ পাঠা, তবে নাচবি বেট! । 
আগে খায় না রাগে-বাগে, পন্ন খায় সবার আগে । 
আগে খেশ১, বাদে দরবেশ । 

[ ১ গাত্রবস্তর ] 

আগে গরু ওষুধ খাঁয় না, মরণকালে জিহবা! মেলে । 
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আগে গেলেও ভেড়ের ভেড়ে২ঃ, 
পাছে গেলেও* ভেড়ের ভেড়ে। 

[১ পা এগুলেও। ২ পা- নির্বংশে, বা নির্ববংশের বেটা। 

(এই ছুই ভেড়েব ভেড়ে, সব লও কেভে'_খনরাঃ 
চক্রবর্তী) । ৩ পাঁ-পেছুলেও ] 

আগে গেলে বাধে খায়, পাছে গেলে সোনা পায়১। 

[ ১ পা-খেলে। ২ পাঁ-পবে থেলে সোনা হয় ] 

আগে ছিলাম ছোঁচা বেবাল, ধর্মে দিয়েছি মন। 

তুলসীমাল! গলায় দিয়ে যাচ্ছি বৃন্বাবন ॥* 
[ ১ নং ৬৫৭৮ ] 

আগে, জামাই কাঠাল খান্ না। 
শেষে* জামাই ভোতাও পান্ না) 

| ১ পা_সাধলে বা যাচলে। ২ পাঁ-পবে। ৩ পী--না 
সাধলে (বা না যাচলে) ভেতাটাও পান্ না, বা তোতা 
লয়ে লডালডি । ৪ নং ৮৩২৫-৯৮ ] 

আগে তিতা, পাছে মিঠা ।১ 
[১ আহারের নিষম। পাঁ-আগে তেতো, শেষে মিঠে। 
_-আগে তিত! পাছে মিঠা অব্রেথ। পিরাতি'__গোপীচন্দ্রের 
পাচালী ] 

আগে তুল! দিয়ে সহাই,১ পবে লোহ। দিয়ে বহাই ৷ 
[ ১ নং ৩৮৫৭ ] 

আগে থাকে উল্লা তুল্লা ১, পরে হয় উদ্দিন । 

তলের মহম্মদ উপরে যায়, কপাল €ফরে যদ্দিন ॥ 
[১ পা আল্লা উল্লা। ২ পা-শ্েবে। ৩ পা-মামুদ। 
৪ পা--যতদ্দিন ] 

আগে দর্শন ডারিৎ, শেষে* গুণ বিচারি* । 
[ ১ পা-এগুতে। ২ পাঁদর্শন ভালি[) দর্শনধাবী 
৩ পা পেছুতে। ৪ পা_গুণবিচারী ] 

আগে দাও কড়ি, পিছে দেব বড়ি । 

আগে দাম, পরে কাম। 
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আগে ছঃখ, পরে সখ |, 
[ ১ পা আগকালে ছুখ, শেষকালে সখ ] 

আগে দেখ, পরে লও শেষে দাও কড়ি । 

আগে দেয় জলের ছিটা, পরে খায় লগির* গুতা ।খ 
[ ১ পা চইরের (প্রা)। ২ পা_ জলের ছিটে দিয়ে লগির 
শত] খাওয়া ] 

আগে দেয় না একটু ছুধ, পরে দেয় গাই বাছুর । 
আগে না পারলে রাখতে, এখন এলে ঢাকতে ১। 

[ ১ পা রাজ্য নিতে ] 

আগে১ না বুঝিলেখ বাছ!1ৎ, যৌবনের জোরে । 
এখন* কাঁদিতে হল, নয়নের ঝোরে" ॥৮ 

[ ১ পাঁএখন। ২ পাশুনিলে। ৩ পা বধু? সমগ্র 
বাক্যের পা-এখন গরব কর। ৪ পাঁ-ভরে। ৫ পা 
শেষে) পশ্চাতে; তথন। ৬ পা-হবে। ৭ পা-_- 
অজ বোর ঝোরে। ৮ অমুত বস্থুর তরুবালায় উদ্ধৃত ( পা-_ 
যৌবনের ভরে )।-__নং ২৩৭০ ] 

আগে ফাসি, পরে বিচার ।১ 

[ ১ পা-ফীাসির পর বিচার ] 

আগে পাছে লঞ্ঠন, কাজের বেলায়১ ঠনঠন.। 
[১ পাটাকার নামে ] 

আগে পিড়েয় জিতি ইত্যাদি, নং ৫১১৩ দ্রষ্টব্য। 

আগে বেশ্যে, পরে দাস্তে, মধ্যে মধ্যে কুট্নী। 

সব্ধ্ধ কন্ম পরিত্যজ্য এখন বোষ্টমী ॥১ 

[১ সং-আদৌ বেশ্তা পুর্দাসী পম্চাদ্ তবতি কুঝটনী। 
সর্ধবোপায়পরিক্ষীণা বৃদ্ধা নারী পতিব্রতা ॥--নববাবুবিলাসে 
ইহার পাঠ এইব্ূপ--“অগ্রে বেশ্তা, পরে দাসী, মধ্যে তবতি 
কুট্টিনী। সর্বশেষে সর্ধনাত্ সারং ভবতি টুক্কনী ॥” ] 

আগে ভাল ছিল জেলে জাল দড়া বুনে । 

কি কাঁল করিল জেলে এ'ড়ে বাছুর কিনে ॥১ 
[ ১ নং ২১৬৪, ২৯৮৯ ] 
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আগে যায়) পরে পায়। 

আগে যাবে পচা ভাছুরী ইত্যাদি, নং ৭১০৭ জষ্টবা। 
আগের ধাপে পা দাও, সিঁড়ির আগায় তবে যাও ।১ 

[১নং ৪৭১১] 

আগের বিবি আগ-স্থুরতী*, মাঝের বিবি স্ুুয়াঘ । 
শেষের বিবির নাঙ-খাটানীত ঠারে ভাঙে গুয়া ॥ 

[১ সুন্দরী । ২ সোহাগিনী। ৩ বাতিচারিণী ] 

আগে রামনাম, পাছে সব কাম। 

আগে সঞ্চয়, পরে ব্যয় । 

আগে সাম্লা ধাক্কা, পরে যাবি মক্কা । 

আগে-ইাটুনী১, পান-বাটুনী২, বউয়ের ধাই। 

এই তিনের কাজের যশ নাইঙ ॥ 

[১ পা-_কামকুড়ানী। ২ ইহার পর 'প্রদীপ-বেড়ানী' 
অধিক পাঠ । ৩ পা--এ সব কাজের যশ নাই ] 

আগে হাটে, পাঠা কাটে, সল্তে* উস্কোয়, দইং বাঁটে। 

ভাগারীৎ, কাণ্ডারী*, রশধুনীৎ বামন, 

যশ পায় নাসাত জন।॥ 

[১ পা-পিঙ্দিম বা প্রদীপ। ২ পা- প্রসাদ। ৩ পা-- 
তশড়াবী। ৪ কীাডাড়ী (যে চাল ক'ডায় তাহাকে কাডাডী 

বলে); খাড়াড়ী। ৫ পা রজুয়ে ] 

আগে হাতে দিয়ে খোল1১, এখন হলে মনভোলা২ | 
[ ১ খোলা» লাউয়ের খোলা, তিক্ষা পাত্র হিসাবে ; সুতরাং, 

হাতে খোলা দেওয়া - সর্বস্বান্ত কর!, পথে বসান। যথা, 

প্রথম পিরীত করি খোলা দিব হাতে" রামেশখ্বরের 
শিবায়ন ; “ভেকের মত থাক বমি হাতে খোলা দিয়ে_- 
গোঁপাল উড়ে ;$ “চাঁষার হাতে খোলা দিলে,! নীলে সকল 
জমি নিলে, পুনশ্চ, পথে পথে যেগে খাবে, হাতে ক'রে 
খোলা+-ঈশ্বর গুপ্ত). পাছে ভোল। মেয়ে খোলা মন 
উহার প্রতি পড়ে, তবে ত আমার হাতে খোশ হইবেক*-- 
নববিবিবিলাস । ২ এখন কি করে আর নি যনভোলা। 
বিদ্বায় করেছ আগে হাতে দিয়ে খোলা ॥-ঈশ্বর গুপ্ত ] 
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আঁঙ্রারও দোষ, কামারেরও দোষ । 
আঙুল ঘুরিয়ে পাঁচিল দেওয়া! 
আঙুল ফুলে কলাগাছ ।* 

[ ১ তাহার! কি ছিলেন, এখন বা কি হইযাছেন, এ আঙ্গুল 
ফুলিযা কলাগাছ হুইয়াছে'-_কেরীব কথোঁপকথন। “আমার 
প্রাণটা বুঝি আহ্গুল ফুলিযা কলাগাছ হইল”__ইন্দির|। 
“বৈকৃণঠ মুদীব স্ফীত অঙ্কুলিব সহিত কদলীকাঁঙ্ডেব উপমা_- 
শরৎচন্দ্রেব বৈকুষ্ঠেব উইল ] 

আডঙ ল মট্কে গাল দেওযা 1১ 

[ ১ গ্রামস্থ সকল লোক অত্যন্ত ব্যস্ত, আহন্গুল মটকাইষ। 
সর্বদা বলে, ত্ববাষ নিপাত হ*+--আল!লেব ঘরেব ছুলাল ] 

আচড় কামড় সাব। 

আসঙ্ক আস্ক ফলা, নং ৫২১৪ দ্রষ্টব্য | 

আচলে সোন। থাকলে বচনে দেখ। যায় । 

আচাভুযাঁব বোস্বাচাক |, 

[ ১ আচাতুষ! অসম্ভব (“আয়তি কেবল আচাছুয়া_ 
ভাবতচন্ত্র )। বোম্বাচাক - তন্তচক্র ; ভন্ত-ধুঁষা। অসম্ভব 
বিষষেব ছুর্বোধ্য অন্ধকাব ] 

আচাব ভ্রষ্ট, সদ কষ্ট। 

অ।চাবে কড়া, বিচাবে এড়া । 

আচাবে গগন ফাটে, কুকুবে হাঁড়ি চাঁটে। 

আচাবে১ রাধে, বিচাবেং খায়, 

শ্বাশুড়ী বউয়েব কাজ ন। ফুবায়। 
[ ১ পা-সকালে। ২ পা- বিকালে ] 

আ'চাবে লক্ষ্মী, বিচাবে পণ্ডিত১। 

[ ১ পা- সরস্বতী । নং ৫৭৮৪ ] 

আছাড় খেয়ে১ পড়ে গেল জন পাঁচ সাত। 

যাব যেখাঁনে বাথ। তাঁর সেখানে হাত ॥ 

[ ১ পা-উপর থেকে; আকাশ থেকে; গাছ থেকে । 

২ দ্বিতীয় পংক্ি নীলদপণে উদ্ধৃত ] 
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আছি ঘরে, নেই দেশে । 
আছে কাজ*, ত সকাল-সকাল সাজ । 

[ ১ পাঁ থাকে ষদি কাজ) যদি আছেকাজ] 

আছে১ গরু, না বয় হাল, তার হৃহখ সর্বকাল।২ 
[১ পা-থাকৃতে । ২ খনার বচন নং 8৪ ভষ্টব্য ] 

আছে বস্ত্ব নিয়ে বিচার ।১ 
[১ 475 0150 1083 21011602209 851 00: 1109- 

11761010174 01102 ] 

আছে বেটা পড়ি, ছু'লেই কড়ি। 

আছে যথেষ্ট, নেই অদৃষ্ট। 

আজ আমাদের বাধন-বাডন, কাল আমাদের খাওন। 

আজও থাকন, কালও থাকন, পরশু আমার যাওন১ ॥ 

[ ১ পা-আজ্ব কাল পরশু আছি, তরু আমার যাওন ।-_ 
₹ ৩১১ ] 

আজ আমীর, কাল ফকির । 
আজ করতে পার যা ইত্যাদি, নং ১৪১৭ দ্রষ্টব্য। 

আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলে, 
কোন্ ঘাটে মুখ ধুয়েছিলে। 
আজকের* মাগ তুমি, কেঁদে না কেঁদে নাং । 

চাল চিবিয়ে খাব আমি”, রে'ধো না রেধো নাঃ ॥ 
[১ পা-আহ্লাদের। ২ পা রেধো না বেধো না। 
৩ পা-চিড়ে খেষে থাকব শুয়ে। ৪ পাঁ-তেবো না 
ভেবে না] 

আজ খেয়ে নেড়। নাচে, কালকে গোবিন্দ আছে ।১ 
| ১ নং ৮০৯৮ ] ূ 

আজ ঘর, কাল পাঁদাড়১।* 
[ ১ কানাচ, ছাই ফেলিবার পিছনের দরজা ২ “আজি 
খর, কালি কি পান্দাড় ভাব প্রভ্” রামপ্রসাদ, মিগ্ানন্দর ] 

আজ থাকব গল্পেসল্পে, কাল থাকব শুয়ে। 

পরশু করব নাওয়া-ধোয়া, পরদিন যাব খেয়ে ॥! 
[১ নং ৩০৫ দ্রব্য ] 
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আজ নগদ, কাল ধার। 

আজ বুঝলি না, বুঝবি কাল, 

পোদ চাপড়াবি, পাড়বি গাল। 

আজ বেণে, কাল পোদ্দার । 

আজ মরে লল্ষ্পণ, ওষুধ দেব কখন ১ 1২ 

[ ১ পা-ছ? মাসের পথ ওষুধ । ২ নং ৭৬৮৬, ৭৬৮৯ ] 

আজ মরলে কাল ছৃ"দিন হবে, মবলে কুল কি সঙ্গে যাবে । 

আজ মুচি, কাল শুচি। 

আজ রাজা, কাল ভিখারি, ফুটানি১ করে দিন ছু"চারি। 
[ ১জাক ] 

আজ রেধেছে কে? এড়ানে১। 
তবে যে ভাল হয়েছে? বড় বউয়ের নাঁড়ানে ॥ 

[ ১ যে বউ কাঁজ এড়ায় বা পরিহাব করে ] 

আজ বোগী, কাল বোজা, নং ১০০৪ দ্রষ্টব্য । 

আজ বোজে, কাল ঠিকে ।১ 
[ ১ নং ১০১৪ ] 

আজ হিন্লী, কাল দিল্লী, নং ৮৮০৮ জর্ব্য। 

আজু গৌসাই আর কি!» 
[ ১ অর্থাৎ্ক্ষেপা পাগল ] 

আট আনার ফলার ক'রে ছু'টাকার ঘটি হারানে! | 

আটকপালে।১ 

[১ ছুর্ভাগ্য। '“আন্ধে হুখমতী নাবী আঠকপালী”- 
প্রীকষ্ণকীর্তন। পেষেছে পতি আটকপালে, পুনশ্চ না 
জানি কি দ্বেন গোপাল, আটকপালের যেমন কপাল'-__ 
দাণ্ড রায় ] 

আট-কাজল।১, বিছে-লেজা, পালের আগে চলে থোজ।। 

ছয়ৎ মোটা, ছুই* সরু, এই দেখে কিন্বে গরু ॥ 
| ১ দেছের আট জায়গায় কাজল বা কাল রঙ। ২ অর্থাৎ 
চারি পা ও ছুই শিও। ৩ অর্থাৎ লেজ ও গলা ] 
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আট্কাট্ নয় জোড়া, ডাক রে শিকদেরের ঘোঁড়।। 
আটকুড়ে বেগুন, আর দরবেশে খদ্দের | 
আটকে বাধা, নং ৩৩৩৩ জুষ্টব্য | 

আটখানার পাটখানাও১ হয়নি ।২ 
[১ পাটস্প্রথম। অর্থাৎ আট ভাগের এক ভাগও। 
আলালের ঘরের দুলালে ব্যবহৃত ] 

আটঘাট বাঁধা ।১ 

[ “আমি আটঘাট বন্ধ করবো, সে দিকে কারো যেতে দেব 
না,-_নবীন তপস্থিনী ] 

আট নায়ের ঠাট বেশি ।১ 
| ১ নং ২০০ ] 

আট হাটের কাণা কড়ি, নং ৮৩০৭ ডরষ্টব্য। 
আটাজাটি হলেই লাঠালাঠি।১ 

[ ১ পা_যত আটার্জাটি, তত লাঠালাঠি । নং ৭২৯৯] 

আটাপেষা কর! । 

আটার মধ্যে ঘুণ পেষ।। 
আটাশে ছেলে |, 

[ ১ গর্ভের অষ্টম মাসে প্রস্থত, সুতরাং দুর্বল অক্ষম সম্তান। 
“নইক আমি আটাশে ছেলে, ভয় পাব না চোখ রাঙালে- 
রামপ্রসাদ। “আমি আটাশে থুকী নই, তোমার কোন 
বিষয়ে ভাবতে হবে না নবীনতপস্থিনী নং ৩২৯৭ ] 

আঁটি চোষাই সার ।১ 
| নং ৫৪৪] 

আটুনি-কম্তুনি সার । 

আঁটে-কাটে দড় বড় শক্ত মেয়ে যেই। ৃ 

পাঁড়াপড়শীর বুকে বসে ঘর করছি তেই ॥ 
আটে-পিটে* দড়, তবে ঘোড়ার ওপর চড় ॥' 

[ ১ পা_-আটে-কাটে | ২ “আটে-পিটে দড় যেই সেই দড় 
হবে'-ভারতচন্্র। প্রবচনটি নবনাটকে প্রর্বাদ হিসাবে 
উদ্ধত ] 
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আটে-পিটে নেয়ো», নিত্যি নিত্যি খেয়ে | 
[ ১ ক্স হইয়া শ্নান করিও ] 

আঠার মাসে বছর ।১ 

1 ১ "অর্থাৎ অলস বা দীর্ঘন্ত্রী স্বভাব। "গল্প নীড়ে বড 
আঠার-মেসে যত” _বামপ্রসাদ। নং ৪৮৮৪ ] 

আড় দিক যার ঠিক নেই, সুতো ধরে হাতে । 
আড় নয়নে বাঁকা ভূরু, সে জন হয় নাটের গুরু ।১ 

[ ১ নং ৩৪৭৭, ৩৬১৬, ৪৫৭২ ] 

আড়াআড়ি পাড়া, মাঝের ১ ঢে কিতে বারাৎ। 

[ ১ পা মোল্লাব | ২ ধান কোটা ] 

আড়াই আঙল দড়ি, স্থষ্টি জুড়ে বেড়ি ।১ 
[ ১ নং ১০৩৭ ] 

আড়াই কড়ার কাস্ুন্দি, হাজার কাকের গোল । 

আড়াই টাক! গচ্ছ' যাক্, নিজের কথা ওপরে থাঁক। 
আড়াই দিনের বাদশাহী । 

আড়াই দিনের যোগী ইত্যাদি, নং ৪১৪৯ ভুষ্টবা। 

আড় কাদে, পাড়া কাদে চালের বাতা ধারে১। 

ভাইয়ের বউ অভাগী কাদে চোখে মরিচ ভ'রে ॥ 

[১ পা-বাপ কান্দে মা কান্দে আছাড-বিছাড খেষে। 
২ পা-দিয়ে ] 

আড়াল থেকে টিল মারা । 

আড়ালে বসে ভাত খায়, তবু বেটীর রোজা থায়।১ 
[ ১ নং ৩৬৬৭ ] 

আডে আর দিকে চাষ চোরের মন বৌচকায়, নং ৬২৩ দ্রষ্টব্য। 

আড়ে নেই ফাড়ে আছে ।১ 
[ ১ “তথাপি আড়ে নাই ফাড়ে আছে” নববিবিব্লাস। আড় 
ল্লম্বাই ) ফাড়_ চওডাহই 

আড়ে হাতে, লাগ।। আড়েহাতে লওয়াৎ। 

[১ অর্থাৎ প্রাণপণ শক্তিতে । ২ প্রতিশোধ লওযা। 
আড়ে হাতে - আড় হাতে, সটান হাতে, সজোবে ] 
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আত পাওয়া ভার । আতের টান্ৎ । আতে ঘা লাগা । 
[ ১ অন্্র হইতে, নাভি বা গুঢ়াভিপ্রায়। ২ নাড়ী বারক্তের 
টান ঃ শ্বাভাবিক দেহ । ও গুরুতর আঘাত ] 

আতরওয়ালীর ১ বাদী ভাল, তবু মেছুনীর পল্সিনী নয়। 
[ ১ পা--ময়দাওয়ালীর ] 

আতর নিতে বোক্না আনা । 
আতি চোর, পাতি চোর, হ'তে হতে সি'দেল চোর ।* 

[ ১ নং ৫০১৯, ৭৭২৮ ] 

আতুড় আগলানো |» 
[ ১ সম্োজাত শিশুকে অশরীরী অনিষ্ট হইতে বক্ষ! কবিবার 
জগ্ঠ আতুড আগলাইতে হয়। বিজ্ঞুপে প্রযুক্ত ] 

আতুড়ে-খোকা |, 

[ ১ বিদ্রপে- নিতান্ত শিশু ] 

আতুড়ে ছেলেকে নুন খাইয়ে মারা 1১ 
[ ১ “ওকে যখন প্রসব করেছিলে, তখন চুন খাইযে মেরে 
ফেলতে পারনি”--একেই কি বলে সভ্যত|। “এমন 
গোপালকে ছুন খাইয়ে মানতে হয়-সধবাব একাদশী। 
“এমন পোড়া দশা আমার, আমায় কেন মুন খাইষে মাবেনি” 
নবীন তপশ্বিনী। “মেয়ে হলে আতুডেতে হন টিপে দে” 
কর পার গিরিশচক্ের আয়না । অন্কতাঁপ হয যে 
ছেলেবেলায় তোকে স্ুন খাইয়ে মারিনি'_দ্বিজেন্তর 
বাঁয়েব ভীম্ম ] 

আতুরে নিয়মে নাস্তি ।১ 
[ ১ আতুরে নিয়মে! নান্তি বালে বৃদ্ধে তথৈব চ। “আঁতুরে 
নিয়মে নাভ্তি নারায়ণ জানে-বামেখয়ের শিবায়ন। 
“আতুরের নিয়ম নেই বাবা+শ্রীকান্ত ৩য় পর্ব ] 

আতে তেতো দাতে নুন,» পেট ভরে তিন কো 

এবেলা ওবেল। শৌচে যায়, তার কড়ি কি বৈছে। খায় ॥ং 
[ ১ পাঁ-কানে কচু চোখে (বা নাইয়ে) তেল ( ₹ ১৬৯৩)। 
২ প্রবাদের পাঠাস্তর--র্াখে হরিতকী, দাতে হন, খালি 
রাখ এক চৌখা কোণ। খাও গরম, শোও ধবাও, কাছে 
গাঁওমে বৈদ বৈঠাও 1--নং ৩০৮৮, ২২১৮, ৮০৯৪ ] 
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আতে পড়ল ঘা, ভ্যামডেমিয়ে চা। 

আতে; পুতে চাষ ২ 
[ ১ অর্থাৎ নিজে । ২ খনাব বচন নং 8৫ দ্রষ্টব্য 

আত্মর্কোদলে পর সেয়ানা । 

আস্মবন্মন্াতে জগৎ ।১ 

[ ১ সং-_আশ্রমান্তর্গতা বেশ্তা খধ্যশূজো খবেং স্ৃতঃ | 
তপস্থিনস্ত ত1 মেনে আত্মবন্মন্ততে জগৎ ॥--নং ৫০৮ ] 

আত্মস্থখ পরবৈরাগ্য । বা, আত্মস্রখী পরবৈরাগী। 

আতআ্ানং সততং রক্ষেৎ।)১ 

[ ১ সং__আত্মানং সততং রক্ষেৎ দাবৈর।প ধনৈরপি ] 

আদর কাঞ্জের বেলা, তারপর অবহেলা |১ 

[ ১ ভাবতচন্ত্র ] 

আদর-বিবির চাদর গায়, ভাত পায় না, ভাতার চায় । 

আদরমণি সাধের ঝি, বাজন। হল না। 

তিন কাহারে তুলে নে গেল, দেখতে পেলাম না ॥ 
| ১নং ২৯] 

আদরে গায়ে দরদ । 

আদরে গোবরে থাকা । 

আদরে বাদর। 

আদরে ভোজন, কি করে ব্যঞ্জন ।১ 

[ ১ নং ২১১২ ] 

আদরের কলা, তার খোসাটাও ভাল! । 

আদরের কুটুম, থোড়ের ব্যঙ্জন, 
নাই নাই করি পাতে ঢালন। 
আদরের কুটুম ভেরাণ্ডার কঠি । 
ইন্ুরে নিয়ে গেল আধখান্ কাটি, 
আদা আন্তে মুড়ি ফুরোয় ।; 

[ ১ নং ৪৭১৪ ] 
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আদা আর কাঁচকল।১, পাখী আর সাতনলা 
[ ১ নং ৩৮৫ ] 

আদা, ওষুধের আধা । 

আদা খেলে গাঁটটা ফেলে ।১ 
[ ১ বিদ্রপে ] 

আদাচুরণীর মনে কামড় । 
[ ১ অর্থ অস্পষ্ট ] 

আদা জল খেয়ে লাগ ।১ 

[ ১ পড়াশুনার দরুণ কিছু লাভভাব হয না, কেবল আরা 
জল খাইয়া মহাশয়েব নিকট পড়িযা আছি আলালের 
ঘরের ছুলাল ] 

আদা বেছে গাধা ১, মিঠে বেচে হারামজাদা । 
[১ কারণ আদ শীঘ্র শুকাইয়া ওজনে কমিয়া যায় । 
২ কারণ গুড়ে ভেজাল দেওয়া যায় ] 

আদাঁড১ গায়ে শিয়াল বাঁঘণ, কুকুর ব্রহ্মচারী । 
কত পোয়াতীর কান। ছেলে নাম বংশীধারী ॥। 

[ ১ জঞ্জাল ফেলিবর স্থান, তুচ্ছ। ২ পা-_উজাড বনে। 
৩ পা রাজা । নং ১২৭৬১ ৮৪০৫ ] 

আদায় কাঁচকলায় সম্বন্ধ ।১ 

[ ১ একসলে সিদ্ধ হয় না; ম্বভাবশক্রতা ।--নং ৩৭৮ ] 

আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবরে কাজ কি।১ 
[ ১ “আদার ব্যাপাবী হয়ে জাহাজে কি কাজ গো” দাশ 
রায় । “আমরা আদার ব্যাপারী জাহাজের খবরে কাজ কি” 
--সীতারাম। “তাতে আমাদের কিযায় আসে? আদার 

ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খবরে কাজ কি _-দ্বিজেন্দ্র বায়ের 
নূরজাহান। বাক্যটি বনু পুবাতন, কারণ উদয়নের আত্ম- 
তত্ববিবেকে ঠিক এইরূপ বচন দৃষ্ট হয়-_“কিমার্দটকবণিজে! 
বহিত্রচিত্তয়া”, ৪৭. 4. ৪. 9. 0. 504 ] 

আদ। শুকালেও ঝাল যায় না। 

আদি অস্ত তূজসি, ইষ্টর্দেবতা যেহ পুজসি। 
মরণের যদি ডর বাসসি, অসম্ভব না খায়সি ॥১ 

[ ১ ডাকের বচন ] 
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আদি অন্ত পাঁওয়। ভার। 

আছুরে গোপাল । 

আছুরে বউ নেঙটা হয়ে নাচে ।১ 
[ ১ “নেট! মেয়ের যত শ্রাদর জটে বেটাই ত বাডালে” 
-বামপ্রসাদ | 

আদেখ লায় দেখছে, পু*টিমাছ লেখছে 1 
[১ পা-আদেখলার দেখন, পু'টিমাছের লেখন ] 

আদেখা পাপ, আধারের সাপ। 

আদি, কইলে দেবতা! তুষ্ট, 
আছি, কইলেখ মানুষ রুষ্ট | 

[১ "আদি কথা, কুলের ব্যাখ্যা । ২ পাঁবল্লে। 
৩ নং ৭৬৮ ] 

আদিকাণ্ডের কথা, বললে পাবে ব্যথা । 

আগ্ঠিকালের বদ্ধি বুড়ো ।১ 
[ ১ তুমি তো আমাদের আঁছ্যকালের বন্ধি বুছো, তোমার 
সঙ্গে কার তুলন1'_-শেমরক্ষা _ 

আধ গাগরী জল, করে ছল্ছল্।১ 
[ ১ নং ৫২৬, ২২২৭, ৭৯৮০ ] 

আধ শ্বাশুড়ী আধ বধূ, মনে বিষ মুখে মধু। 
আধসের চালও গেল ১, ছাগীও গাভীন হ'ল না । 

[ ১ অর্থাৎ ছাগকে খাওয়াতে ] 

আধসের চালের ফেনফেনি বেশি । 

কেঁটি কুকুরের ঘে'টঘেটি বেশি+ ॥ 
[১ নং ২২৪৯ ] 

আধা কইলে গাধাও বোঝে, সব কইলে কে না নোঝে। 
আধা খায় নিরামিষ, তারে ব.পল হব্যিষ । 

আধার ঘরের মাণিক।১ 
[ ১ বাবা এমন কর্্মও করে, আমার আধার ঘরের মাণিক*-_ 
সধবার একাশী ] 
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ফাংল। প্রবাদ 

আধার ঘরে সাপ, সকল ঘরেই সাপ ।* 
[ ১ পা আধার ঘরের সাপ সকল ঘরে ] 

আধারে আনে, জ্যোতঙ্গায় যায়, 

তার নরক হাতে-হাতে পায়। 

আধারে ছা খাওয়া ।১ 

[ ১ দ্র্থাৎ বেরালের ] 

আধারে টিল ছোডা, নং ৭৮ জ্র্রব্য । 

আধেক বাঘ আধেক ফেউ, তারে চিনতে পারে না কেউ। 

আন্ কথায় কান ভার, ভেজাল কথায় মন বেজাঁর । 

আন্ কাপাস, নে? তুলো । 

আনতে বললাম বামুন ইত্যাদি, নং ২০৪৩ ভরষ্টবা। 
আনতে বললে বিশল্যকবণী ইত্যাদি, নং ২৩৫২ দ্রষ্টব্য | 

আন্ মাগীর আন্ চিন্তে১, ছুয়ে! মাগীর ভাতার-চিন্তে | 
[১ চিন্তা ] 

আন্লায় কাপড়, টেনাও* সাজে । 
[ ১ ছিন্ন মলিন বস্ত্র] 

আন্ শুনৃতে কান।* 

[ ১ অর্থাৎ মন্দ শুনিবার জন্ প্রস্তত ] 

আন্ সতীন তবু সয়, বোন্-সতীন কু নয়। 

আন্ সতীনে নাড়ে-চাড়ে, োন-সতীনে পুড়িয়ে মারে ।১ 
[ ১ সেঁজুতির ছডা।_নং ৪৬৭৯ ] 

আনহি বসত, আনহি চাঁষ১, বলে ডাঁক--তার বিনাশ ।ৎ 
[ ১ এক স্থানে বাড়ী, অপর স্থানে কৃষিক্ষেত্র। ২ 
ডাকের বচন | 

আনাগোনা হাসি, ভাল নয় গো মাসী । 
আনাভির ঘোড়া লয়ে১ বুদ্ধিমানে চড়ে । 

ধনবানে* কেনে বই জ্ঞানবানে পড়ে ।* 
[১ পা-ধনবানে কেনে ঘোঁড়া। ২ পার্থ লোকে। 
৩ পাদবিপর্যযয়ও দেখা যায়।--সধবার একাধশীতে প্রযুক্ত 
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(বুদ্ধিমানে+ স্থলে 'অপরেতে” পাঠ); কিন্তু অমুত বস্থুর 

চোরের উপর বাটপাড়ি প্রহ্নে এই প্রবাদ উদ্ধত করিয়া 
বল! হইয়াছে-+দীনবন্ধ মিত্র টিক ব'লে গেছে? ] 

আনারস বলে--কাঠাল ভাই, তোর গ। বড় খস্খসে১ | 
[ ১ পাঁ তোর গায়ে কেন কাটা ] 

আনী মরে মানীর চিন্তায় ইত্যাদি, নং ৬৬৫৪ দ্রষ্টব্য | 

আপড়া বামুন শৃদ্দরের ইত্যাদি, নং ৬৪৯১ দ্রষ্টব্য । 

আপন আপন পর পর, যে না চেনে সে বর্বর । 

আপন* কন্মে বড় চাড়, পরের কন্মে মন ভার । 

আপন কুচ্ছ আপনি গাওয়া । 

আপন কুকুর, পথ্যি পায় না। 

[ ১ পা বেরাল ] 
আপন কোটে১ কুকুরও বড় ।২ 

[ ১ “কোট? শব্দের প্রাচীন অর্থ মুত্তিকানিল্সিত গড়, যেমন 
'ময়নামতীর কোট” ।__-নং ৪২৬ ] 

আপন কোটে পাই, চিড়ে-কুটে খাই ।» 
[ ১ লীলাবতীতে উদ্ধত ] 

আপন কোলে ঝোল টানে ।, 
[ ১ নং ৮০৭৮ ] 

আপন গায়ে কুকুর রাজা ।১ 
[ ১ নং ৪২৩, ৫৪৫০ ] 

আপন ঘরের ধোঁয়ায় আপন চোখ কানা । 

আপন চেয়ে পর ভাল, পরের চেয়ে জঙ্গল ভাল । 

আপন চোখে সোশা বর্ষে, পরের চোখে রূপা । 

যত লোকে কথা কয়* গাপা আর গুপা ॥২ 
[ ১ পা_-তারপর যত দেখ। ২ 'শান্ব বলে পরামর্শে, 
আপন চক্ষে সোন! বর্ষে” ঈশ্বর গুপ্ত ] 

গ নীচের প্রবাদগুলিতে অনেক স্থলে 'আপন' স্থলে 'আপদার', এবং “আপন' 'আপগনণি' 

'আপনার' পরবর্তে 'নিজের' ও 'নিজে" পাঠ পাওয়। বায়। শেষোক্ত শব্গও ভ্রইবা। 

নী 
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আপন ছিদ্র জানে না,১ পরের ছিদ্র খোজে২ |, 
[১ পা-নাজানি। ২ পাঁসন্ধানি। ৩ নং ৪৩২, ৫১৫ | 

আপন দৌষে খেয়েছি মাটি,» বাপে পুতে কামলা* খাটি । 

[ ১ পা _আক্কেলে খেয়ে মাঁটি। ২ মজুর, কারিগর | “কামিলা' ' 
বিশাই (বিশ্বকশ্মী)- শূন্য পুবাণ। “সে দেশে কাঁমিলা নাই, 
পাঠালেন তৰ ঠাই আগ্তভাবে নৃপতি নন্দন -কবিকন্কণ । 
“কেমন করিয়া কৈল। কামিলার বেট । শঙ্ঘেব উপবে এত, 
নিশ্ম।ণেন ঘট] ॥”_রামেম্বরের শিবায়ন ] 

আপন দোষ ঝুড়ি ঝুড়ি, পরের দোষে দিই তুড়ি ।১ 
[ ১ নং ৪৩০, ৫১৫ 1 

আপন ধন পরকে দিয়ে, 

দৈবকীন১ বেড়ায় মাথায় হাত দিয়ে । 
[ ১ শ্রীকঞ্ণেব জননী । পা দৈবজ্ঞ (অপপাঁঠ)--নং ৪৩৮ 
রষ্টব্য ] 

আপন ধন পরকে দিয়ে, মর এখন পাত কুড়িয়ে । 
আপন ধান পেকেছে, এখন মারুক খরা ১ । 

[১ বৌদ্র] 
আপন ধান বিশ পস্ুরি,১ পরের ধান এক পন্থবরি | 

[ ১ পাঁচ সের পবিমাণ ] 

আপন পাঠা লেজে কাটি ।১ 
[ ১ পা-যার পাঠ। সে লেজেব দিকে কাটে । “তার পাঠা, 
সেষদি লেজের দিকে কাটে, তোর কি বে?-_-গিরিশ 
ঘোষের নসীরাম ৷ “আমার কুকুর, আমি তার ল্যাজ্জ ই কাটি, 
কানই কাটি, তোমার তাতে কি ?-_অমৃত বন্থুর নবযৌবন ] 

আপন পাজি দিয়ে পরকে ১) | 
দৈবজ্জ বেড়ায় পথে-পথেষ ।* 

[ ৯ পাঁ_পরকে দিয়ে। ২ পাঁ-বেড়ায় মাথায় হাত দিয়ে । 
৩ প্রভাত মুখোপাধ্যাতিয়র সিন্দুরকৌটায় উদ্ধৃত ] 

আপন পুত ধরে এনে ঝোলে ভাতে খায়। 

পরের পুত ধ'রে এনে জুলু-জজুলু চায় ॥ 
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আপন পুত লাঙলের গাদা, পরের পুত শাহজাদা । 

আপন পোলা খায়, ঘরপানে চায় । 

পরের পোলা খায়, বনপানে চায় ॥১ 
[ ১ নং ২২১৪, ৪৮৯৩ ] 

আপন ফাদে আপনি পড়ে, নং ৪৮৯৬ দ্রষ্টব্য | 

আপন বুদ্ধি ছিল ভাল, পরবুদ্ধিতে পাগল । 
বাচাতে গিয়ে হাসের ডিম, গলায় পড়ল ছাগল ॥ 
আপন বুদ্ধিতে তর, পরবুদ্ধিতে মর । 

আপন বুদ্ধিতে ফকির হই, পরবুদ্ধিতে বাদশা নই । 
আপন বুদ্ধিতে ভাত, পরবুদ্ধিতে হাভাত | 
আপন বোন ভাত পায় না, শালীর তবে মোগ্ডা | 

[ ১ পা--আপন বোন তাত না পায়, শালীর তরে মো 
যোগায় । “বাপের বেটি মুড়কি পায় না, শালীর তবে 
মোগ্ডা রৌজ”-_বূপটাদ পক্ষী ] 

আপন ভাল, পাগলেও বোঝে । 

| ১ পা বুঝ । ২ পা আপনারটা পাগলেও চায় ] 

আপন মান আপন ঠাই১। 
[ ১ পাহাতে ] 

আপন শ্বাশুড়ী সেলাম না পায়, 

নানীর শ্বাশুড়ীর পিড়া বায়। 
আপন হাত জগন্নাথ১, পরের হাত এটোপাত। 

[ ৯ 'আপল! হাত জগন্নাথ'_মারাইী প্রবাদ ] 

আপনা-আপনি বেড়াই বাছা, আপনার বলে কূদে*। 
রাজা পাত্র সাধু মহাজন, সকলই আমার পৌদে ॥।২ 

[১ ছিন্ত্র করিয়া। ২ ছুঁচের উক্তি) শ্লেষে, চতুবা নারীর 
চতুরালি ] 

আপনাকে আগে সামাল কর, পরে গিয়ে পরকে ধর । 

আপনাকে না বিবি আটে,১ খাবলা-খাবল! শিল্ি বাটে । 
[ ১ আপনার কুলায় না ] 
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আপনার আছে ত খাও, নইলে ফেল্ফেলিয়ে চাও । 
আপনার আছে ত সবই আছে, 
আপনার নাই ত কিছুই নাই । 

আপনার আটে না, পরকে দেবে ১ 

[ ১ নং ৪৫৩, ৫০২-৩ ] 

আপনার আথাল+ শুকে না চায়, 

পরের আথালে গন্ধ পায়। 

[ ১ গোয়াল (প্রা) ] 

আপনার আপনার কিছু নয়, জগৎ কেবল মায়াময় 

আপনার আপনি, ডোর আর কপনি। 

আপনার কথ! পরকে কই, সাধাসাধি করতে পথে বই১। 

[ ১ বসি ] 

আপনার কথা পাঁচ কাহন,* পরের কথা এক কাহন । 

[ ১ “সকলেই গায়ে মানে না আপনি মোডল, সকলেই 
ব্বপ্রধান, সকলেরই আপনার কথা পাঁচ কাহন+__-আলালের 
ঘরের ছুলাল। আপনার কথা সাত কাহুন ক'রে আমার 

মুখে থাবা দিয়ে রাখবে+_-অমুত বসুর ডিস্মিশ ] 

আপনার'কামার, আপনার খাড়। । 

যেখানে পড়াবি, সেখানেই পড়া ॥১ 
[ ১'সাহেবেরা কামার, আপনার! খাঁড়া, যেখানে পড়ায় 
সেখানে পড়ে” _নীলদর্পণ ] 

আপনার কুকুর পরের ঠাকুর, নং ৪২৬৪ দ্রষ্টব্য 

আপনার গরু বামুনেও চরায়। 

আপনার গায়ে হাত দিয়ে কথা বলা ।১ া 

[ ১ “যদি যথার্থ জাত জাত করিয়া বেড়াও তবে আপনাদের 
গায়ে হাত দিয়া কথ! কহ+_মদ খাওয়। বড় দায়] 

আপনার ঘরে সবাই রাজা । 

আপনার ঘোল কেউ টক্ বলে না। 
[ ১ পাঁ_গয়লার দই গয়ল! ] 



৪৬৭ 

৪৬৮ 

৪৬৯ 

৪8৭১ 

৪8৭২ 

৪৭৩ 

৪8৭8 

৪৭৬ 

প্রবাদ-সংগ্রহ ১৩৩ 

আপনার চরকায় তেল দাও ।+ 

| ১ টেকটটাদের মদ খাওয়া বড় দায় ও অমৃত বন্থুর 
একাকারে প্রধুক্ত। “তোমার নিজের চরকায় তেল দেহ” 
--শীলদর্পণ ] 

আপনার ছাগল* বেঁধে রাখি, 

পরের ছাগল১ ছেড়ে দ্িই*। 

[ ১ পাঁপাগল। ২ পা-বীধি-ছাদি। ৩ পা__হাততালি 

দিই ] 
আপনার ছেলে ছেলেটি ইত্যাদি, নং ৫৫৭ দ্রষ্টব্য । 

আপনারট। ষোল আনা, পরেরটা কিছু না ।৯ 
[| ১ নং ৪২৫১ ] 

আপনারটিতে খোদার দোহাই, পরেরটিতে আন্ না খাই। 

আপনার ঢাক আপনি বাজানো | 

আপনার ঢাক থাক্, তোর বিকিয়ে যাক্।৯ 
| ১ নং ৩৯১০ ] 

আপনার ধনে আপনি চোর ৯ 

[ ১ পথে পথে কেঁদে বেড়াই, আপনার ধনে আপনি 
চোর”স্্বাম বস্থ ] 

আপনার নয় ঠাকুর, পরে করবে কি। 

আপনার নাক কেটে ইত্যাদি, নং ৪৬৫২ জ্রষ্টব্য। 

আপনার পানে চায় না১ শালী, 
পরকে বলে টেবো* গালি । 

[ ১ পা-আপনার কথা কয় না। ২ পা--খালি। 
৩ পা--চাল্দ! ] 

আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল১ মারা ।২ 

[ ১ পা_কুঠীর । ২ "অ'' নি কুঠার মারি আপনার পায় 
--কৃতিবাস। “আপনি কুঠার মাল্যি আপনার পায়'--- 
কবিচন্দ্রের রামায়ণ । “কচি কচি মেয়ে সাহেবেরে ধরে 
দিয়ে আপনার পায় আপনি কুডুল মারি”--নীলদর্পণ। 
কুঠার মেরেছি আমি আপনার পায়*--গিরিশ ঘোষের 
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ভ্রান্তি। 'মারছিসু আপনার পাঁয়ে আপনি কুডুল, মজিয়ে 
দিচ্ছিস্ দেশ'--অমৃত বসুর সাবাস বালালী। “তবু তাঁকে 
বলো না যে, আমি নিজের পায়ে নিজে কুডুল মেরে চলে 
গেলুম*--শরৎচন্ত্রের চরিত্রহীন ] 

আপনার পোঁদে নমন গু, পরকে বলে--তো'র পৌদে থু।+ 

[ পা--যার পোদে যত ও, সেই করে তত থু1--নং ৭১৩০ ] 

আপনার বগলে গন্ধ নেই, পরের বগলে গন্ধ । 

আপনার বেল। আটা-আটি১, পরের বেল! দাতকপাটিৎ। 
[১ পা-আটি-সটি। ২ পাঁচিমটি কাটি] 

আপনার বেল! চাপনচোপন, পরের বেলা ঝুরঝুরে মাপন। 

আপনার১ বেল। ছ'কডায় গণ্ড 

পরেরৎ বেল। তিন কড়ায় গণ্ডা ।* 
[ ১ পাানেবার। ৬ পাঁদেবার। ৩ নং ৪১০৭] 

আপনার বেলায় মালা-মাল।, পরের বেলায় আধ মাল! । 

আপনার বেলা লীলাখেল। ইন্যাি, নং ৪৯৪, ৪২৪৬ ড্রষ্টব্য। 

আপনার মন দিয়ে পরের মন জান ।১ 

[১ বলুক আব না বলুক, আপনার মন দিয়ে পবেব মন 
জান!1*যায়'--ন্বান তপন্থিনী ] 

আপনার মন্দ, পরের ভালা, তারে কয় বোকার শাল! । 

আপনার মাথা আপনি খায়। 

আপনার মান আপনি রাখি, কাট। কান চুল দিয়ে ঢাকি।১ 
[ ১ “আপনার মান গো আপনি যত্বে রাখি। লোকে বলে 
কাটা কান চুল দিয়ে ঢাকি ॥--বামপ্রসাদ, বিদ্যাস্ুন্দর | 
'অগ্পেয়ে যঙ্দি কান কাটতো, তবু বিধাতা! মান রাখতো, কেবা 
দেখতো চুলে ঢাকতো, কাটলি কেন নাক বে”-দাশু রায় ] 

আঁপনার মা রণধুনী, বারোমাস সুখ । 

আপনার মুখ আঁপনি দেখ।১ 
[ ১ হুতোম প্যাঁচার নকৃশায় প্রযুক্ত ] 

আপনার মুতে আপনি আছাড় খাওয়া ।১ 
[ ১ নং ৫১৬৭ ] 
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আপনার রাখ, পরের চাখ। 

আপনার রান্না ভাল লাগে তিন জনের । 

আপনার, কুকুরের, ঠাকুরের ॥ 
আপনার হাতে পড়লে হাড়ি, 

ভাত রেখে আমানি বাঁড়ি।১ 
[ ১ কখনও অধিক দেখা যায়--পরের হাতে পড়লে হাঁড়ি, 
আমানি রেখে ভাত বাড়ি । নং ৪৯৪১ ড্রষ্টব্য ] 

আপনার হারা, আর স্ত্রীর মারা ।১ 
[ ১4 05696 9110 2. 105201215 2010 165 21119 

[0901016 916 21525 081610] 00 00106810760] 

আপনি করলে১ লীলাখেল।, পাপ লিখলে পরের বেলা ।* 

[১ পা-আপনার বেলা । ২ পাদোষ লিখেছ ; দোষ 

হল। ৩ নং ৪৬৫২] 

আপনি গিনী স্বয়শ্বরা, কি বিলায় মোর খই কলা। 

আপনি১ গেলে ঘোল পায় না, 

বেঁশোকেখ পাঠায় হুধের তরে ।* 
[| ১ পাকর্তী; মনিব নিজে । ২ পা--চাঁকরকে। 
৩ নং ৪৬৪৬ ] 

আপনি চোর যেই, বাপকে বিশ্বাস নেই । 

আপনি থাকতে নেই ঠাই, বউয়ের সঙ্গে সাতট।১ ধাই | 

[ ১ পা--আঠারো ; সত্তর । ২ নং ৫৩৭৩ ] 

আপনি নেঙাই১, পরকে ভেঙাই। 
[ ১ ডান হৃস্তের পরিবর্তে বাম হস্ত ব্যবহার করি; অথবা, 
নেউচাই সখুঁড়াইয়া৷ চলি ] 

আপনি পাগল, ভাতার পাগল, পাগল তার চেল! । 

এক পাগলে রক্ষা নেই, তিন পাগলের মেলা ॥* 

[১ নং ৪৯৮৩। এক ভূতে রক্ষা নাই, পাচ ভূতের 
মেল!”--ঈশ্বর গুপ্ত ] 

আপনি পায় না১ জা"গা, কুত্তা আনে বাঘ! । 
[ ১ পা--জিরোবার নেই ] 
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আপনি পায় না, পরকে বিলায় (১ 
[ ১ নং ৪৫৬] 

আপনি পায় না», শঙ্করাকে* ডাকে | 

[ ১ বিবিধ পাঠ--আপনি (বা আপনি ঠাকুর) তাত পায় 
না; আপনি খেতে ভাত পায় না; আপনি পায় না খেতে ; 
আপনি শুতে ঠাই পাষ না, ইত্যাদি। ২ পা_সেধোর 
মাকে। ৩ আপনি শুতে ঠাই পায় না, শঙ্করকে 
ডাকে” প্রভাত ুখোপাধ্যায়েব জীবনেব মূল্য ] 

আপনি পারে না অন্তকে বলে ইত্যাদি, নং ৪৬৪৮ দ্রষ্টব্য । 

আপনি বড় ভালো, তাই পরকে বলে কালো ।১ 

[ ১ “ব্রিভূবনে তুমি ভাল আব সব কাল লো”--ভাবতচন্ত্র ] 

আপনি বাঁচলে বাপের নাম ।১ 

[১ নবীন তপন্থিনীতে ও গিবিশ ঘোষেব মায়াবস!নে 
প্রযুক্ত । “কিন্ত প্রীণটা তো বাচলে বাপের নাম”--টেকচাদের 
মদ খাওয়। বড় দাষ ] 

আপনি ভাল ত জগৎ ভাল, তারি মান থাকে । 

আপনি মন্দ ত জগৎ মন্দ, কে তার মান রাখে ॥১ 

[ ১-তুলনীয-_অপ, ভলা ত জগ. তলা ] 
আপনি ম'রে জ্ঞাতির হাড়ি ফেলানেো । 

আপনি যেমন জগৎ তেমন ।১ 
[ ১ নং ৩৬৪ ] 

আপনি যেমন ঢেমন, জগৎ দেখি তেমন ।৯ 
[ ১ পা--আপনি যেমন তেমন, জগৎ দেখি কেমন ] 

আপনি রইলেন ডরপানিতে ১, পোলাকে পাঠ্লীলেন চর।* 
[ ১ পা-শাল। কুমীর (বা বাঙাল) বড় স্টীল, আপনি 
রইলেন ভবপানিতে। ড*র-ডহর, গভীর । ২ লেঠা 
মাছকে ( “পোলা” ) জলের উপর ভামিতে দেখিয়! গভীর 
জলে অবস্থিত কুমীর সম্বন্ধে মস্তব্য ] 

আপনি রাধি, আপনি কার্দি, 

আপনার খাটিপাটি আপনি বাধি। 
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আপনি রাধি, আপনি খাই, আপনি তার বলিহারি যাই। 
আপনি সয় না তুলা এক পোয়া, 

পরের মাথায় দেয় ছ'মন লোহা । 

আপি আপি আপি, ছু'পা দে? চাঁপি”। 
আপ্তচ্ছিত্র ন জানাতি, পরচ্ছিদ্র পদে পদে।১ 

[ ১ সং--আপ্ুচ্ছিদ্রং ন জানাসি পরিচ্ছিজ্রামুসাবিণী ।' 
জারন্তার্থে পতিং হত্বা জলে তিষ্ঠসি নগ্নিক! ॥-_“আপ্তচ্ছিড্র 
না জানিস পরকে দিস্ খোটা*--কতিবাস, লঙ্কাকাণ্ড। 
“আপনাব ছিদ্র ত্যাকা পরকে দিস্ খোটা”--কবিচন্দ্রের 
রামায়ণ ।--পবে নিন নাহি দেখ ছিদ্র আপনার*+-- 
কাশীরাম 1--নং ৪১৪,৪১৬ ] 

আপ্ত রেখে ধর্ম, তবে পিতৃলোকের কন্মন ।১ 

[ ১ পা-আগে ধর্দ, পবে পিতৃলোকেব কর্ম ] 

আপ.-কচি খানা, পর-রুচি পর্ন 1১ 
[ ১ পপিশ্না পাঠ হুতোম পঁদচাৰ নকৃশায় ] 

আফিমে ভালা, গাজাই চোর। 

গুড়,কওয়ালার ঘবে সদাই সোর১ ॥ 
[ ১ গোলমাল ] 

আবর তাতী গোবব খায়, মাগের বোলে১ মরতে যায়। 

[ ১ পাঁ-কথায় ] 

আবাগার১ বেটা ভূত ।২ 
[ ১ অভাগ্যের । ২ আলালেব ঘরেব ছুলালে ও লীলাবতী তে, 
ব্যবহৃত ] 

আবাতি১ কাঠালের ভেখতা । 
[ ১ কচি অর্থে । কচি কাঠালের ভোঁতা হয় না। পা--কচি] 

আবাতি কালে১ অনস্তের ব্রতঘ। 
[ ১ অল্লবয়সে। অনস্ত - বিষু। ভাদ্র মাসেব শুক্লা চতুর্দশীতে 
অন্থুষ্ঠেয় এই ব্রত চতুর্দশ বৎসব পালন কবিতে হয় ] 

আবাতি পাকলে মিঠ। কম। 
আবাদের ধানে খন, নং ৪৩৯৪ দ্রষ্টব্য । 
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আধার ভোৌষকে ধারে যদ । 

আঁবালে৯ না নোয়ালে বীশ, পাকলে করে টন্যাশ ২ াশ,। 
[ ১পা- আগে $ কাচায় ] 

আভর! কলসীর ঢকৃঢকানি বেশি ।৯ 
[ ১ নং ৩৯৭, ২২২৭, ৭৯৮০ ] 

আম, আমড়া, কুজড়া১ ধান, এই তিন নিয়ে বদ্ধমান | 
[ ১ দেশজ । ২ পা-আমডা, কুমড়া, ধান | ৩ নং ৭৭৩০ ] 

আম, আমড়া, শিমুল, ফাগুনের জলে নির্ম্ম,লং | 
[ ১ পা-সজনে শিমুল । ২ পা--সব শির্দ্ল ] 

আম-কাঠালেব বাগান দিলাম, ছায়ায় ছায়ায় যেও। 
উড়কি ধানে মুড়কি দিলাম, পথে জল খেও॥ 

আম খাওয়। নিয়ে কথা, আটি নিয়ে কি মাথাব্যথা । 

আম খেয়ে খায় পানি, পৌঁদ বলে-আমি না জানি। 

আমড়া কাঠের১ ঢে'কি। 
[ ১ মজবু নয়, অপদার্থ । বিদ্রপে প্রযুক্ত ] 

আমড়াগাছি কবা।১ আম্তা-আম্ত1! করা ।খ 

[ ১ আমড়া গাছকে আম বলিবাব রকম ধে?কা দেওয়।। 
প্রথম প্রথম আমড়াগেছে বকম এক এক বাব বলে" ক্রমে 

বুদ হুইয়! বসিয়া থাকে'_-মদ খ!ওয] বড় দায়। ২ ইতত্ততঃ 
কর1। উদ্দাহরণের জন্য নং ২৩৫৪ দ্রব্যে ] 

আমড়া গাছে আম হয় না। 

আমড়া, চালতা, তাল, আবালবৃদ্ধ* ভাল । 

[ ১ অর্থাৎ কচি অবস্থা হইতে পাকা পর্য্যন্ত ] 
আমড়াতলায়১ যদি আম পাঁই, আমতলায় কেন যাই ।* 

[১ পা শাড়াতলায় ; শেওড়াতলায় ; য়। 
* নং ১৯৭) ৩৭১৬ ] 

আমড়ায় আর আমে, জামরুলে আর জামে । 

আমতলায় আম মাহাঙ্গ] | 

আম না থাকলে আমড়। চোষে । 
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আম না হতে আমসন্ব। 

আম পড়বে বাতাসে, কাউয়া রইল প্রত্যাশে। 

আম ফলে থোলো-থোলো, তেঁতুল ফলে বাঁকা । 
ভদ্দর লোকের ঘরে কেবল রাড়ের হাতে শাখা ॥ 

আম ফুরোলে আম্সী খাবে । 

আম ফেলে১ আটি চোষা ।* 
[ ১পাশনা পেয়ে । ২ নং ৩৩৪ ] 

আমরা কি ঘাস খাই, নং ২৭৯৫ দ্রষ্টব্য । 

আমবা বড় চুলের গোষ্ঠী, আট্লে-স'টুলে কুলের আট্টি। 
আমব। বেদেব জাত, মাঠে ফেলি টোল১। 
বষ্টি-বাদল হ'লে পবে বসে বাজাই ঢোল ॥ 

[১ কুঁডে ঘব (নং ৫১৭৮ দ্রষ্টবা)। “নইলে ছু"টি ভাতের 
জন্তে বেদেব টোল বেঁধে আজ হিল্লী কাল ডিল্লী এ কবে 
বেড়ান ঝকমাবি”অনুত বস্থুর একাঁকাব ] 

আ। মবি, আ মবি, বালাই যাই, 
গুড় দিয়ে তোৌব গাল চেটে খাই। 

আ। মরি, মিন্সে লোক হাসালে,৯ 

গৌঁফ বেখেছে তোবড। গাঁলে '২ 
[ বিবিধ পাঠাস্তব--দেখব কত কালে-কালে , দেখলাম কত 
কলিকালে ; দীভি নেইক কোনো কালে : মরণ নেই কোনে! 
কালে, ইত্যাদি । ২ নং ২৬২৭ ] 

আম শুকোলে আম্সী, বয়স গেলে কাদতে বসি ।১ 

[ ১ “লোকে বলে-আম ফুবালে আম্সি, বধস ফুবালে 
কাদতে বসি' কুলীনকুলসর্বস্ব ] 

আম শুকিয়ে আমসী, জল শুকিয়ে পাঁক। 

বৃদ্ধ বেশ্টা তপন্ষিনী,১ আগুন ম'বে খাক্ৎ ॥ 
[ ১ সং_-অশক্তস্তত্কবঃ সাধুঃ কুরূপা চেৎ পতিব্রতা। বোগী 
চদ্দেবতাতক্কো বৃদ্ধা বেস্তা তপস্থিনী ॥ “সেবাদাসী সীমস্তিনী, 
বৃদ্ধবেশ্া তপন্বিনী” দাশ রাঁয়। ২ ভন্ম। ৩ কমলে 
কামিনী ।-- নং ৬৫৭৮, ৫৭৩২ ] 
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আম শুনতে জাম শুনেছে, ঠাদ লিখতে ফাদ লিখেছে । 

আমানি খেয়ে দাত ভেঙেছে, সি'দূর পরবি কিসে ।১ 
[ ১ প্রবোধচঞজ্জিকায় উদ্ধৃত ] 

আমায় ন! দিয়ে ননী, কত ধন বাঁধবে, ধনী । 

আমার আমার যত কর, চিনির বলদ১ বয়ে মর । 

[ ১ নং ৩০২১] 

আমার এমনি গুণ, চুণকে বানাই হুন। 
আমার এমনি হাতযশ ৷ 

এপাড়ায় যদি ওষুধ খাওয়াই ওপাড়ায় মরে গণ্ডা দশ ॥ 

আমার৯ ছেলে ছেলেটি, খায় শুধুৎ এতটি, 

বেড়ায় যেন গোঁপালটি* । 

ওদের* ছেলে ছেলেট।, খায় দেখখ এতটা, 

বেড়ায় যেন বাদরট! ॥* 

[ ১ পা-আপনার ; নিজের। ২ পা-ভাত খায়। ৩পা 
_লাটিমটি ; ঠাকুবটি। ৪ পা-পরেব। ৫ পাদ-বিপধ্যযও 
দেখা যায় ] 

আমার ঠাকুর এড়া | 
কিল খান্ চোদ্দবুড়ি, কড়ি দেন দেড়া ॥ 

আমার ঠাকুর খান কি? ঘি-ভাত। 

না পেলে? শুধু ভাত ॥ 

আমার দইয়ের এমনি গুণ, 

এক সের দইয়ে তিন সের নুন। 

আমার ধান পায়রায় খায়, আমার রাম 5 
আমংর নাম আক্কেলরাজ, লাথি-চড়ে নাই 

[ ১ নং ৭৭৫৫ ] 

আমার নাম নিতাই, এক খাই এক থিতাই । 

আমার নাম ময়ন।, তবুও ত হয় না। 
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আমার নাম যমুনা দাসী, পরের খেতে ভালবাসি । 
পরকে দিতে জ্বরে গা, পরের নিতে সরে গা ॥ 
আমার নাম রণরঘুৃ,৯ ভিটাতে চরাই ঘুঘু। 

[ ১ “আরে বলে কি, রণবঘু রাজপুরে উঠেছেন/_-গিবিশ 
ঘোষের জন। 1 

আমার নাম রাম দত্ত, আমি জানি সকল তব। 

আমার পেটের ছাও, আমারে খেতে চাও । 

আমার পেঁড়ো১ ডুবলেও এক হেঁটে |২ 
[ ১ বেতেব চুবডি । ২ পা-_পেঁড়ো! ডুবলে এক হাটু ] 

আমার বিঁধুয়া আন্ বাড়ী যায় আমারি আডিন। দিয়া ।; 
[ ১ বৈষ্ণব গীতি ] 

আমার কথা শোন্, ঘরদোর ভেঙে ফেলে নোটেশাক বোন্। 
আমার ভাই বাবণ রাজা, আমি শুর্পনখ। । 
ধরা মাঝে এমন জোড়া পারিস্ যদি দেখা ॥ 

আমাব মন করছে খাজন। খাঁজনা, 

রেখে দে তোর হরি-ভজন!1 ৷ 

আমার হ'ল বুকে ঘা, আমারে বলে রস্থুন খা?। 

আমার হাগ। পেলে জাগিয়ে দিও । 

আমিই বা কই কি, সরকারে বা লেখে কি। 
আমি এমনি দম লাগাই, ভেল্কিতে ভেড়া বানাই, 
দিনের বেল তার। দেখাই । 

আমিও ফকির হলাম, দেশেও আকাল এল ।, 
[ ১ নং ৮৭৬৫ ] 

আমিও মাঝি হলেম, গাঙও বাঁকা হল। 

আমি কই ফলের কথা, ও কয় জলের১ কথা । 
[ ১ পা জলজম্তর ] 

আমি করি আপন আপন, গোপালে ভাবে পর । 

আমি করি ভাই ভাই, দাদার কিন্ত মনে নাই। 
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আমি কাদি পিরীতের ছন্বে, 
হরিদাস বাবাজী কাদে কি সম্বন্ধে । 
আমি কি তেমনি চাপা রাই । 

মের হাতে খুর্প দিয়ে ছুবেবা ঘাস ছোলাই ॥ 

আমি কি নাচতে জালিনে ইত্যাদি, নং ৪৫৫৬ জ্রষ্টব্য | 

আমি কি নেড়ী-ভেড়ী, 

আমার পাঁচখান্ কাপড় ধোপার বাড়ী ১ । 

[ ৯ পা_কাপড় কাচাই ধোপাব বাড়ী ] 
আমি কি বলি বেহাইকে মার । 

খাজনা যাতে আদায় হয় তাই শুধু কর ॥ 

আমি কি ভেসে এসেছি । 

কাল সকালে কেলে সোনার কোলে বসেছি ॥; 
[ ১ জামাই বারিক ] 

আমি খাই, ভাতারেব ভাত, তোর কেন গালে হাত । 
[ ১ পা কেউ খায। ২ পা_€কেউ দেয় কপালে ] 

আমি ঘরভাভানী সই, পবের মন্দকারী নই । 

কথা কই আপন বেধে, গুছি দিই২ ছুদিক থেকে ॥ 
[ ১ নং ১৩৩৯ ] 

আমি ছাড়ি ত কম্লী ছাড়ে না, 
[ ১ পা-হাঁম ছোড়া, কমলী নেই ছোড়তা 1-_ভারুককে 
কম্বল বলিয়। জঙাইয়া ধরিবাব গল্প হইতে ] 

আমিজানি না, দাদায় জানে, তবু শালাবা১ বেঁধে আনে । 
[ ১ পা-_বড় বড় জনকে ] 

আমি জানি না চুল বাঁধতে, 
আমাধধ বলে আরেক বাড়ী রাধতে । 

আমি, ঠাকুর, হাবাঁগোবা, ফুল নাও থাবা-থাব। 
[ ১ নং ৩৮৪২ ] 

আমি বেহায়। পেড়েছি পাত, কোন্ বেহায়! দেয় না ভাত 

(১5%,15 চলত 08 8 
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আমি ভানি পরের বার।*, আমার বারা যায় দখিনপাড়! ॥ 
[ ১ ঢে'কিতৈ ধান কোট! ] 

আমি মরি আপন জ্বালায়, সবাই এসে আগুন উস্কায়। 
আমি যদি কই, ভেঙে পড়ে দই। 

আমি যাই বঙ্গে ইত্যাদি, ৩৮৪৬ দ্রষ্টব্য । 

আমি যার করি আশ, সেই করে সর্বনাশ । 

আমি যে ভেবে মরি, তুমি কার নায়ে যাবে চড়ি? |; 
[ ১ পা আমি ভাবি রে ভাই, তৃমি যাবে কার না*র ] 

আমে, বান, তেতুলে* ধান | 

| ১ পাআমগুণে | ২ পার্তেতুলগুণে। ৩ খনার 
বচন নং ৬ ভরষ্টব্য ] 

আমে ছুধে এক হয়, আঁদাড়ের আটি আদাড়ে যায়। 

আয় বুঝে ব্যয় ।১ 

[ ১ পা বুঝে আয় কব বায়; যেমন আয় তেমন ব্যয়। 
_-আয় দেখে ব্যয় করিতে হইলেই যমে ধরে? আলালেব 
ঘরের দুলাল ] 

আয় কিল ঘাঁড়ে। 

আয় হরশে, মোরে ধরসে। 

আয়না আয়ন। আয়ন! সতীন যেন ইত্যাদি, নং ৬৪৪৪ দ্রষ্টব্য । 

আয়ে ছুতার, ব্যয়ে কামার । 

আয়েশ লুকোবি বয়েস লুকোবি, 
গালভাঙা তোর কোথায় থুবি। 

আর আটটা গরু মেলে, হারানো গরুটি. মেলে না। 

আরও ক"দিন থাকে বাছা, বুঝবে ক'জন সিধ। সাঁচ। 

আর কাঠে আগুন নেই, মাদ।ব-কাঠে আগুন ।১ 
[ ১ পা আর কাঠে জলে না, শিযুল-কাঠে জলে ] 

আর কাজে নয়কো দড়, লাউ কুটতে ফাল দেন।১ 
[ ১ নং ১, ৭৯, ৩৬০৩ ] 



১৪৪ 

' ৬১১ 
৬১২ 

৬১৩ 

৬৬৪ 

" ৬১৯৫ 

৬৬৬ 

৬১৭ 

৬১৮ 

। ৬১৯ 

*৬খ তু 

৬২১ 

৬২২ 

বাংল! প্ররাদ 

আর কি আছে সেদিন, এখন এক খিলি পান ছু'দিন। 
আর কি ছকুর সেকাল আছে ।৯ 

[ ১ নং ১১৭৩ ] 

আর কি নেড়া বেলতলায় যায়, নং ৪৭৫৭ স্রষ্টব্য। 

আর গাব খাব না, গাবতল। দিয়ে যাব না । 

গাব খাব না খাব কি, গাবের মতন আছে কি ॥ 

আর মাগ যেমন তেমন, বয়সকালের মাঁগ মাথার রতন । 

আর রাজ্যে বামুন নেই, কাশী ঠাকুর চিড়ে খাও। 
আরশিতে মুখ দেখা ।১ 

[ ১ অর্থাৎ কাজের বিনিময়ে কাজ ] 

আরশির মুখ ইত্যাদি, নং ৪৭৯৮ দ্রষ্টব্য |) 

আরশুল!১ আবার পাখী, খই আবার জলপান ।* 
[১ পা-চামচিকে। ২ আরগুলা আবার পাখী, ডেপুটি 
আবার হাকিম -সধবার একাদশ 1--নং ৩৮৮৪ ] 

আর সওদ। যেমন তেমন, চাই খোপাববাধ। দড়ি । 

আরা-কাট।৯ তোতা-কাটা* সমান । 
[ ১ আরাকশ-করাত। ২/তোতাপাখীর শিকল কাটা ] 

আরে আমার রসের নাগর ইত্যাদি, নং ৬২০২ দ্রষ্টব্য । 

আরে ও গোপালের নাতি । 

এনেছিলে দুর্গীমুন্তি, করবেই ত এই কীন্তি !১ 
[ ১ স্বামীর প্রতি স্ত্রীর উক্তি ] 

আরে মোর১ তুমি, 

তোমার জন্তে চাল ভিজিয়ে চিবিয়ে মরি আমি 
[ ১ পা ওরে আমার ] 

আরের+ ধ্াত আর ছিরে বুড়োর মাড়ি । 
[ ১ অন্তের। ২পা-খুড়োর ] 

আরের মন আর দিকে১, চোরের মন বৌচকার !দিকে ।* 
[ ১ পাঁঁআড়ে চায় দিকে চায়। ২ নং ৩১৫৩] 
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আরের সঙ্গে যেমন তেমন, পীরের সঙ্গে মস্করীকরণ ।১ 
[ ১ নং ৫১৩৮ ] 

আল্গা১ কাছায় পৌদ বাড়ে। 

[ ১ পা--টিলে ] 

আল্গ! চুলে খোঁপা বাধা । 

আল্গ। পেলে সন্যাসীও মাতে । 

আল্গ! বেতের বাঁধন, নড়ে-চড়ে খসে না । 

আল্তার নুটি*, আব তুলোর মাকাটি। 
[ ১ গুণহীন বস্ত্ব। নবনাটকে প্রবুক্ষ ] 

আলস্ত হেন ধন থাকতে, ছঃখের অভাব কি। 

আলাই-বালাই মাথায় পড়া । 

আলা এলে ডালা এলে১ সুই পুতের মা । 
পাইক এলে পেয়দ৷ এলে মুই কিচ্ছু না । 

[ ১ পা-ভেট এলে বেগাব এলে ] 

আলালের ঘবের ছুলাল।১ 

| ১ “আলা ঘবে ছুলার মণ্ত চলিতে চলিতে, প্রবোধচন্দ্িকা, 
চতুর্থ স্তবক, প্রথম" কুস্থম | আলা বা আলাল -বড়। 

টেকাদের স্থপরিচিত গ্রন্থেব এইরূপ শাম আপনি 
জগদম্বার সম্বল, জগদম্বাব আলালের ঘবের ছুলাল+ নবীন 
তপস্বিনী। “আলালেব ঘেব ছুলাল মোঁনাকে সর্বস্থ দিতে 
পারনি বালে হিংসেয় ফেটে মরছ*পিরিশ ঘোষেব 
গৃহলক্মী ] 

আলি আলি আলি১, 

যেখানে যাই সেখানেই শুধু ভাজা* বালি। 
| ১ পাঁ-এলি এলি এলি। ২ পা গেলি। ৩ পা. 

সেখানেই তপ্ত বালি ] 

আলি দিবি কি পালি দিবি১, সকল ঘরে পৌঁচড়া দিবি | 

[১ 'আলি পালি” পংক্তি অর্থে] 

আলি লে। বাশপাতা, বিয়ের রাতে কইলি কথা!। 
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আলুনা আুনা খাও», ফৌটা পানে ঢাওং । 
[১ অর্থাৎ রান্না ভাল না হইলেও । পা--ভাত খাও । 
২ ফোটা! অর্থাৎ গৃহ্িণীব কপালে ] 

আলো-আধারি লাগা ।১ 

[ ১ কতক বোঝা কতক না-বোঝার ধাধা লাগা । পপাদরী 
সাহেব এয়েচেন- "আমাকে আলোয় নিয়ে চল্যেন--€দখ 
যেন আলো-আধারি লাগে ন।--্লীলাবতী ] 

আলোচাল দেখলে ভেড়ার মুখ চুলকায় 1১ 

[ ১ 'আলোঁচাল দেখায়ে ভেড়া গোয়ালে পোবা”--গোপাল 
উডে। 'ব্রাঙ্গণের কাছে আতপ চাল দেখলে মুখ চুলকায়” 
নবীন তপস্থিনী ] 

আলোচাল, বাসকের গুড়ি, আপন গরবে ফাঁপা! টুরি। 

আলোচাল, বেঁড়ে কলা খাও না ঠাকুর, এই বেলা । 

আলোতে কিঞ্চিৎ ভাল, প্রমাদ আধারে ।১ 

| ১ ভারতচন্ত্র ] 

আলোর* নীচেই আধার । 

[ ১ পা--চেরাগের ১ প্রদীপের ] 

আলে। হাওয়া বেধো না, রোগভোগে সেধো না। 

আল্লা, ভাত-কাপড়ে একেবারেই মারলা | 

আল্লায় দিলে মোল্লায় নেয় । 

আল্লপ।র দেওন অফুরানি, বান্দার দেওন কুয়ার১ পানি । 

[ ১ কুয়াসাব ] 

আশমান জমীন তফাৎ, নং ২০৯ জুষটব্য। 

আশা আর ফু আছে১, ছুধ আর বাটি নেই। , 
[ ১ অর্থাৎ গরম ছুধে ফু দিযা খাইবার আঁশা ] 

আশা আর বাসা, ছোট ক'রে মরে চাষা । 
আশা! আশ! পরম ছুখ, নিরাশাই পরম সুখ | 

[ ১ সং--আশা হি পরমং ছুঃখং নৈরাহাং পরর্সং স্ুখম্।- 
₹ ৬৬৩ ] | 
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আশ1১ করেছেন কাওঘ পাঁকলে খাবেন ডাঁওৎ। 

[ ১ পা-আশ 3 মনে সাধ । ২ কাক । ডেও বা ড্য। 
ফল (1)1990. £111--109:001) ১ মাদাব ফল )। পা 

চেয়ে রয়েছেন কাও, পেকে রয়েছে ডভাঁও ] 

আশা ক'রে বসে আছি, ধানচাল মিশায়ে বাছি। 

আশা বৈতরণী নদী ।» 

[ ১ অর্থাৎ জীবিতকালে মাচ্ুষ আশ অতিক্রম করিতে পারে 
না। সং--ক্রোধে বৈবস্বতে। রাজ! আশ! বৈত্রণী নদী । 
“আর এক কথ! হচ্ছে--আশ! বৈতরণী নদী, আশার বলেই 
মনুষ্য বেঁচে থাকে” অমৃত বস্তুর হীবকচুর্ণ ] 

আশায় আমার পড়ল ছাই, এখন বল কোথায় যাই । 
আশায় আশায় জীবন গেল, সুদিন আর নাহি এল। 

আশায় খেলেছি পাশা । 

আশায় জল সি'চে মরি, রুই কাতল! কি পুঁটি ধরি। 
আশায় দিলাম কুলমান, শেষে দেখি নাই স্থান। 
আশায় পুড়ালাম বাস1১, আশায় মুড়ালামৎ দাঁড়ি। 

ভিক্ষা দাও গে। কাঙাল আমি যাচ্ছি বাড়ী-বাড়ীৎ ॥ 
[ ১ পা আশীয় যরিল চাষা । ২ পাপ্রত্যাশায় মুড়ল। 
৩ পা আর হাবামজাদীকে বলো হারামন্্র'দ যায় বাড়ী। 
এইগুলি লঙ.-এর ধৃত পাঠ ] 

আশায় মরে চাঁষা১। 

[ ১ ইহার পর অধিক পাঠ পাও! যায়_-ধ্যানে মরে যোগী ] 
আশায় যে ভর করে, অনাহারে সেই মরে। 
আশার অদ্ধেক ফল।১ 

[ ১ বূপাস্তর--আশ! করি যত, ফল হয় না তত ] 

আশার চেয়ে নিরাশ! ভাল, হয়ে গেল ত হয়ে গেলে ।, 
[ ১ নং ৬৫০ ] 

আশার শেষ নেই ।* 
[ ১ সং--আশাবধিং কো গতঃ ] 

আশী বছরেও গয়ল! ইত্যাদি, নং ২৩৫৫ ভ্রষ্টব্য। 
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আশী বলে একাশী হল। 

আশীর্বাদ করি মাথার কাটে: 

মেগে খাওগে চেতলার হাটে । 

[ কাট -তৈলমল ব! “তেলকিটে” ] 

আশে-পাশে কড়ি, তবে বেটার বিয়ে জুড়ি ।; 
[ ১ নং ৫৮৪১ ] 

আশ্বিন মাসে; কুঠে পাঠাতেও কড়ি। 
[৯ দুর্গাপূজার সময়, বলিদানের জন্ত। “পাঠা বিক্রীর 
আদর যেমন আশ্বিন মাসৈ হয় দাশ বায় ] 

আষাঢ় মাস, চাষার আশ। 
আবাঢ়াস্ত বেলা ।; ৃ 

[ ১ দীর্ঘকালিস্থায়ী। “পক্ষিরাজ আষাট়ীয় বেলার ন্যায় আশা 
প্রাপ্ত হইয়া”_মদ খাওয়া বড় দাষ ] 

আষাটে গল্প ।; 

[১ আষাটের বাঁদলায় ও দীর্ঘ বেলায় যে সব অস্ভুত গল্প 
ংলার ছেলেমেয়েব৷ পূর্বকালে বৃদ্ধাদেব শিকট শুনিত। 

'ফুলমণি তখন এক আঘাটে গল্প ফাদ্দিল'___দেবী চৌধুরাণী। 
“আমাটে সে গল্প কই, আমাদের নিতান্তই ঘবেব জিনিষ'--- 
রবীন্দ্রনাথ ] 

আধাঁটে না হল ত্ত১) হা সত যো সত । 

ষোলতে না হল পুত, হা পুত যো পুত ॥ 
[ ১ আযষাটের দীর্ঘ বেল। কুততা কাটার প্রশস্ত সময় ] 

আবাঢে পান চাষাড়ে খায়, গুয়াবনে পান গড়াগড়ি যায় । 

আষাঢ়ে মাটি, চাষাড়ে ঘরের বেটাঃ | 

[ ১ পা--দরিজ্রের বেটী ] ৰ 

আঁধাঁঢ়ে যে না খাটালে পর, মিছে তার ঘর ছ্যাঁর 

আসন্নকালে১ বিপরীতবুদ্ধি; | 
[ ১ পা_বিনাশকালে ] 

আসবেন জামাই ইত্যাদি, নং ৭৬৬৭ দ্রষ্টব্য । 
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আসল ঘরে মশাল নেই, ঢেকিশালে চটাদোয়! ।» 
[ ১ নং ২৭৩০, ২৭৫৩ | 

আসল মতলব দ্বৈপাষন হদে ডুবিযে বাখা, নং ৬০৮১ দ্রষ্টব্য | 

অ(সলেব খোজ১ নেই, স্দেব খববখ। 

[ ১ পা-আসলেব সঙ্গে দেখা । ২ পাপবিপাটি ] 

আসলেব চেয়ে সুদ মিষ্টি । 

আসা আব যাওয়া, কুচ নেহি পাওয়া । 

আসি বল্লেই বাসি হয। 

আস্মুক না আম্মক বব, তবু সিখি প'বে মব। 
শ্লাস্থন মশা, বস্থন খাটে ।» 

পা ধোও গে গেড়েবৎ ঘাটে, জল খাও গে মাঠে বাটে ।* 

[ ১ অতিথিব প্রথম অভ্যর্থনা । ২ গাস্" গর্ত, যাহার মধ্যে 
বৃুগ্গিব জল জমি৭া ছেটি বক্ষ পুকুব হয। অর্থাৎ ভোব1। 
পাঁশানেব ; গডেব। ৩ অর্থাৎ যখন অতিথি আর 
বাঞ্চনায নয ] 

আসে যায শিক্ষা নীত ইত্যাদি, নং ১২০৮ দ্রষ্টব্য | 
আসেন লক্ষমা ইত্যাপি, নং ৩৯৩১ জষ্টবা। 

আম্কে১ খায়, তাব ফোড় গণে নাথ। 

| ১পিটে। ২ আস্্কে পিটেব অসংখ্য ফৌড। “আস্কে 
থেষেছ যাদব, ফৌড ত গণনি*-গোপাল উডে। “ক'সে 

ক'সে খাও আস্কে গুণে গুণে ফৌড়'- ঈশ্বব গুপ্ত ] 
আমস্তেও একা যেতেও একা১, কাব সঙ্গে কাব দেখা । 

[ ১ পাঁ--এসেছি একা যাবও একা ] 

আস্তে যেতে গল। কাঁটা ।১ 

[ ১ শাখাবীব কবাতের মৃত । নং ৭৮৭৭ ] 

আস্তে যেতে হ'ল বেলা, 

তোমার কাজে কি আমাব হেলা। 

আসলেন বাবু বসলেন ঘরে, প্রাণ গেল তোয়াজ করে। 



১৫৪ বাংল। প্রবাদ 

৬৮৯ আসেন লক্ষ্মী দোলায় চড়ে, কুলার বায়ে বালাই ওড়ে। 
৬৯০ আস্তাকুড় ঘুরে এসে বিছানায় পা তোলা ।১ 

| ১ নং ৭৬৫৯ ] 

৬৯১ আসন্তাকুডে টাদের আলে! । 

৬৯২ আস্তাকুড়ে সোনার চাঙ্গড়* |. 
[ ১ বডঝুভি। ২ বুড়ো শালিকের ঘাডে বৌোতে প্রযুক্ত ] 

আঁস্তাকুড়েব পাত ইত্যাদি, নং ১১৩৪ দ্রষ্টব্য | 

আতন্তাবলেব বাদর, নং ২৮৪৯ প্ষ্টবা। 

৬৯৩ আহাম্মক যে হয়, পেছনে কথা কয়। 

৬৯৪ আহাম্মক-- 

আহাম্মক এক, যে পবের মালে কবে টেক ।১ 

আহাম্মক ছুই, যে পবের চালে তোলে পুই । 
আহাম্মক তিন, যে খণ ক'রে দেয় গণ | 

আহাম্মক চার, যে মধ্যস্থ হয়ে খায় মাবঃ | 

আহাম্মক, পচ, যে পরে পুকুরে দেয় মাছৎ। 
আহাম্মক ছয়, যে একের কথ। আরে কয়৬। 

আহাম্মক সাত, যে শ্বশুরবাড়ী খায় ভাত। 

আহাম্মক আট, যে মাগকে পাঠায় হাট? | 

আহাম্মক নয়, যে খর থাকতে পরের খরে রয়৮ । 

আহাম্মক দশ, যে মাগীর কথায় বশ ॥ 

[ ১ বিভিন্ন পাঠাস্তরও শোনা যায়| ২ পাঁযে খব ছেয়ে 
না ধরে টই। ৩ পাঁষে ছোটলোকের লাখে খণ। 
৪ পাঁ-যে ঘরের কথা কবে বাব। ৫ পা-যে |পরসীমানায় 
রোয় গাছ । ৬ পা-যে কথায় কথায় হয় হুম। 
৭ পাঁ_-আহাশ্সক অষ্ট, যে অল্পের জন্য করে নর্ী। ৮ পা-- 
যে আঞ্জ করে হয়, কাল করে নয়। ইত্যাদি 11 

৬৯৫ আহার করবে ঘি তুধ, তবে হবে মজবুদ । 

৬৯৬ আহার করবে ধীরে ধীরে, কোনে। দিক না চা'বে ফিরে। 
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আহার নিদ্রা& ভয়, যত কর তত হয়ৎ। 

[১ পাঁমৈখুন। ২ পা--আহার নিদ্রা মৈথুন তষ, যত 
বাড়ায় ততই হয ] 

আহ্লাদী পুতুল ।১ 
[ ১ এক বকম মোটা-সোটাথ্যাবড! মাটির পুতুলকে আল্লাদী 
পুতুল বলে । বিদ্রপে- নেক নিক্ষত্ধা আছুরে ব্যক্ধি ] 

আহ্লাদী যায় মবতে) তিন কুল যায় ধরতে । 

ও আহলাদী মবিস্নি, লোক-হাসানে। করিস্নি ॥ 

আহ্লাদী লো ঝি, তোকে ঝোড় ঢাকা দি? । 
তোকে উদ্বেব(লে খাউ, মোর মনেৰ ছুঃখ যাউ ॥ 
আহলাদী লো ঢেপেব* খই, এত আহলাঁদ পেলি কই। 

[ ১ শানুক ফুলেব বাচিব খইকে পূর্ববঙ্গ ০পেন খই বলে | 

আহ্লাদে আটখানা, লেজা মুড়ো। দশখানা | 
[ ১ ন্র্থাৎ মাহলাদেব মাতা সর্বা্গ উচ্ছলিত। “আমি 
আঁচ্নলাদে আউখানা হইলাম+ইন্দিবা। চখোচখি হলে 
অমনি 'আহলাদে আটথাশা হযে যাঁওগ্িবিশ ঘোষের 
য্যাযস! কা ত্যাযসা। “আমার আহলাদে প্রাণ আউখানা”_- 
'অমুত বস্ুব বিজয-বসন্ত ] 

আহ্লাদে গলে যায়, নেউটা হয়ে পথে ধায়। 

আহ্লাদে ফুট্কড়াই। 

আহ্লাদের চাদ, 

বুড়া কয়__বুড়ী লো, মোরে কোলে কবে রীাধ ॥ 

আহ্লাদেব প্রহ্লাদ। 

আযাং যায় ব্যাং যায় ইত্যাদি, নং ১১২৮ জরষ্টব্য | 

ইঙ্গিতে বুঝলে মন কাজ হতে কতক্ষণ 

ই'চড়ে পাকা, নং ১১২৯ জষ্টব্য। 
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ইচা১ মাছের মাথায় গু । 

[ ১ চিংড়ি] 

ইচ্ছা আছে যার, পথ আছে তার। 

[১ পা ইচ্ছা থাকলে পথ আছে। ইংবেজিব অগ্গবাদ 
বলিয়! মনে হয় ] 

ইচ্ছা আছে লাজে বাধে, আড়ালে আড়ালে কাদে । 

ইচ্ছাপুত্রের মায়ের আদর। 
ইচ্ছার বোঝা ভাঁর নয়। 

ইজ্জতেব উপব বাটা ধসানো, নং ৩৪৬৮ জষ্টব্য | 

ইজ্জতের কুঁকড়ী, আগা পাড়ে ছ'কুড়ি। 
ইজ্জতের দাম লাখ টাকা । 
ইটুটি১ পড়লে পাটুকেলটিও পড়ে। 

[১ পা_টিলটি 

ইট্* মারলে পাটকেলটিৎ খেতে হয় ।* 
[১ পাুটিল। ২ পাঁঢেলাটি। ৩ “হট মবলেই পাট- 
কেলটি খেছ্টে হয়-তাতে বাগ কবলে ৩ চলবে নাঃ 
_-শরৎচন্দ্রে বৈকুষ্ঠেব উইল ] 

ইট1১, ছুনিয়ার মিঠা । 
[১ এক রকম বড় মাছ ] 

ইটে নেই, ভিটে নেই, চৌধুরীর পুত৯। 

[ ১ পা চামচিকের সর্দাব। নং ৩১৬২, ৫২৮১] 

ইটে নেই, ভিটে নেই, বাইরে মর্দীনি। ৰ 

ইতর হয না ইষ্ট তেতুল হয় না মিষ্টি, নং ৩৮৬৯ জরষ্টব্য। 

ইতরের মরণ কাঁতরে, ডাইনের মরণ চাতরে১। 
[ ১ চাতুরী বা কুছকে ] 

ইতি» করা। 
[ ১ পত্রাদির শেষ শব্দ হুইতে সমাপ্তি বা শেষ অর্থে। ইতি 
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কর না বাকা, যথে& প্রহার হয়েছে, পুঁথি বেড়ে যায়” 
সধবার একাদশী । পড়ল ঘুমেব দফায় ইতি,_দ্বিজেন্্র 
রায় ] 

ইতো। ভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ ন পূর্ব ন পর ।৯ 
| ৯ ভারহচন্ত্র। সংক্কতের অহ্থসারে_ ইতে। লষ্টস্ততে। নষ্ো 
ন চ পূর্ববং ন চাপরম্।_-ইততো ন& ততো ভ্রষ্ট কর্ণেতে শুন 
গোপাল উডে। “তাঁর পবেই এমন একটা অবস্থা! এসে 
দাড়ায়, যাতে ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্ট: _দিজেন্ত্র রায়ের 
সোরাব-রুস্তম ] 

ইত্তিপিত্বি পুড়িয়ে দেয় লাউ গাছের গোডে ।১ 

[ ১ লাউযেব গোণ্ডায় ছাই দেয়] 

ঈদারার জল নালায় যাঁয়, ঘোলা হয়ে উজান ধায়। 
ইুর গর্ভ খুড়ে মরে, সাপ এসে দখল করে । 
হাছুর জানে না বেরাল কানী১। 

[১ প-কাঠের বেরাল] 

ইছুর বড় সাতার, তাঁর মাথা ভরা জট১। 
[| ১ পাতার পৌদে ক্ষুদ্র পরু ] 

ইছুর বলে-_চামচিকে সই, আয় ছু'জনে এক শুই । 
ইছুর বলে__বিড়াল মাসী, তোরে বড় ভালবাসি। 
ইছুর মারতে ঘর পোড়ান 1১ 

[ ১ পা পোডে ঘর পুডুক, ইছুর তবু মরুক ] 

ই"ছুর মারতে জয়ঢাক, নং ৩৬৯২ দ্রষ্টব্য 

ইছুরের কলে গড়া বা ফেল! ।১ 

[ ১ তোমাদের তা*লে রাজপুতের! ঠিক ইছবের কলে 
ফেলেছিল'_দ্বিজেন্দ্র রায়ে দ্র্গাধাস ] 

ইছুরের কাছে কোরান কি পুরাণ কি। 
ই"ছবুরের গোলাম চাঁমচিকে ইত্যাদি, নং ৩২৫৩ দ্রষ্টব্য । 

ইনাম পেলাম রাজসভায়, কৈফিয়ত দিতে প্রাণ যায় । 
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ইজ্রের শচী।১ 
[ ১ যখন স্বর্গের যে অধিপতি, অর্থাৎ যখন যাহার কাছে 
থাকেন, তখন তাহাবি ] 

ইয়ারের কথ। বেদের বচন। 

ইয়ারের টেক্কা ।; 

[ ১ ছোট বাবু ইযাবেব টেক্কা'+হুতোম পাণচার নকৃশা। 
নং ৩৫৯২ ] 

ইলিশেো। খলিশশ্চৈব ভেট্কিম্দগূর এব চ*। 
রোহিতো। মৎস্যবাঁজেন্দ্রঃ পঞ্চ মৎস্তা। নিরামিষাঃ ॥ 

[ ১ পা-_বাচা ভাংনা তৈৰ চ ] 

ইল্পত,.যাষ না ধুলে ইত্যাপি, নং ৮৫১১ দ্রষ্টব্য । 

ইল্লির ধুন্ধুমনি বিল্লীর ঘাড়ে । 
ইষ্ট কথায় তুষ্ট মন। 

ইঞ্টকালয়, শ্যাম! নারী, বটচ্ছায়া, কুপ-বাবি।৯ 
[ ১ সর্বদা ইঙ্দিত। সং-কুপোদকং বটচ্ছাধা গ্ঠামা স্থা 
চেষ্টকাঁলয়ম্। শীতকালে ৩বেছুষ গ্রীক্মকালে চ শীতলম্ ॥] 

ইষ্ট যেই কৃষ্ণ সেই, ছুয়ে কিছু ভেদ নেই। 

ইষ্ট রুষ্ট হলে হয় সবংশে নিধন । 
ইষ্ট তুষ্ট হলে হয় বৈকুষ্ঠে গমন ॥ 
ইষ্টানিষ্ট বোধ নাই, যারে পাই তাব সঙ্গে যাই। 

ইষ্টি কুটুম কাকা, সকল কুটুম টাকা । 
ইষ্টিসেন৯, কেশব সেন, উইল্সেনং । 
তিন সেনেতে জাত মারলেন ॥ 

[১ অর্থাৎ রেলগাডি । ২ ইংরেজ হোটেলওয়াল! ; যথা, “সে 
দিবস উহ্ল্সেনের হোটেলে যে মাংস খাহয়ার্ছিলাম, সে বড় 
উপ!দেয়'-_মদ খাওয়। বড় দায়) 'উইল্সেনেব তোগরাগ- 
চঁকিনি--সধবার একাদশী ] 

ইসারায় দিশাহার। | 

ইন্কাবনের টেক্কা, দেখতে শুনতে বাকা । 
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ইস্তক১ কাবারু। 
[ ১ তাস (শ্রাবু ) খেলায় বঙের সাছেব বিবি ] 

ইস্তক জুতাসেলাই; নাগাদ চণ্ডীপাঠৎ। 
[ ১ পা-_গরুচুবি £ ঘবর্বাট । ২ পাঁ-বৈষ্ণববন্দন।। “এক 
স্বীব দ্বারা জুতোসেলাই থেকে চঙাপাঠ সব চলে+-_দ্বিজেন্্র 
বায়ে ভআক্স ] 

ঈদের টাদ।১ 
[ ১ বাঞ্ছিত হইলেও সহজে দেখা ধায় না? 

ঈশান কোণের মেঘে, ঝড় ওঠে বেগে । 

*শ্বর ঈশ্বর করে যেই, তার ঘরে '্ভাত নেই 

ঈশ্বব যদি করেন, কর্ত। যদি মরেন, 

তবে ঘরে বসেই কেন্তন শুন্ব। 

ঈশ্ববে করে কাম, মানুষের বদনাম । 

ঈশ্ববের দাস, তার সর্বনাশ । 

ঈশ্বরের বিধি, ফলবেই গে। দিদি । 

উই আকাশে ওড়ে, পাখীতে খায় ধ'রে । 

উই, ইছ্বব, কুজন, ভাল ভাঙে তিন জন।; 
[ ১ নং ৩২৪২ ] 

উইয়ের পৌদে পালক হলে আকাশ ছুতে চায়। 

যাছুরে ধেচুয়া১ ধ'রে ত্রিভৃবন দেখায় ॥ 

[ ১ ফিডে] 

উকিল আর গাড়ির চাকা, তেল চব্ব দিয়ে রাখা 

উকিলের দালাল, ঘাপটি মেরে ফেলে জাল । 

উকুন হলে নখে মারি । 

উকুন মারি, শকুন মারি না। 
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উকুনের তাপে মাথ মুড়ান। 

উচল মুড়ায়» চড়া । 
[ ১ (প্রা) টিলা বা পাহাড় অর্থে। 'উচল বলিয়া! অচলে 

চড়িচ্থ পড়ি অগাধ জলে” জ্ঞানদাস ] 

উচান বাড়ি পড়লে ভয়, পড়লে বাড়ি সব সয়। 
[ ১ উদ্ধত লাঠি। ২ পা-_পিঠে পড়লে ] 

উচিত কথ! কইতে গেলে, তেলে-বেগুনে ওঠে জ্বলে । 

উচিত কথায় দেবতা তুষ্ট, উচিত কথায় মানুষ রুষ্ট ।১ 
| ১ নং ৩৯৪ ] 

উচিত কথায় বন্ধুও বিগড়ায়।১ 
[ ১ নং ৮৫৩৫ ] 

উচিত বলিতে পাড়ে গালি, পোয়ে ঝিয়ে হয় বেয়ালি*। 

কান্দন। শুনিয়া বাহির হয়, নাটে গীতে ধাইয়। যায় । 

এ নারীতে যাহা বাস, তাহার কোন্ জীবনের আশ ॥ 

ভাল খায়, আয় না বুঝে, বোল্ বলিতে উত্তর যুঝে। 

ভাল বলিতে রোষ করে, তাহার স্ব।মী কেন থাকে ঘরে ॥ 

রৌদড্রে রান্ধে কাঠে খড়ে, বর্ধাকালে চাল আচড়ে। 

ওদ1২ হাতে কাড়ে লবণ, গুরু গেরাসে করে ভোজন | 

এক বলিতে ছু'বো।ল বলে, স্বামীর শধ্য। পায়ে টালে। 

কিছু বলিতে পাড়ে গালি, তার স্বামী কেন নহে ভিখারী ॥ 

অতিথ দেখিলে কুপিত হয়, দীসদাঁসীরে প্রবল কয়। 

না! বুঝে প্রাণের হাসিকান্না, সে গৃহিণীর কেন ঘর়কন্প! ॥ 

গৃহিণী হইয়া রূপে ভোলে”, স্বামীর পি'ড়ি পাঠ ঠেলে । 
ঘর নাশে অল্পকালে, ফুট ভাষে ডাক গোয়ালে 

প্রভাতকালে নিদ্রা যায়, বাসি শব্য। বৃ্ধ্য ন! 

উদয় হৈলে ছড়া, সঁজ হৈলে ভাড়া, 
তা গৃহিণীর ধরিয়া মুখ পোড়া ॥ 
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ঘরে স্বামী বাহিরে বইসে, চারিপাঁনে চায় মুচকি হেসে। 
হেন স্ক্রীয়ে যাহার বাস, তাহার কেন জীবনের আশ ॥ 

ওড়ন* কাড়ে, বলে সানে”, তারে লয়ে ঘব কেনে ॥ 

পিঙ্গল আখি, চপল মতি, ওষ্ঠ ভাগর, অলক্ষণ অতি। 

পেট পিঠ উচ্চ ললাট, দেখ যদি ছাড়িহ বাট । 

দেওর বধে স্বামী মাবে, ডাক বলে-কাজ কিবা তারে ॥ 

যে নারী দিনে নিদ্র। যায়, গালি দিলে রোষ করিয়া ধায়। 

চেড়ী' পো কাহাঁকে না পুছে, 

ডাক বলে-__বিভা কইলে মিছে ॥ 

যে গৃহিণী আউদড়মুণ্ডী”, খায়-দাঁয় ন! পালে হাণ্তী। 

ফেলায় খায়, চায় (প্রচুর, বলে ডাক-_নিকালহ দূর ॥৯ 
[ ১ পুঞ্কন্তাব প্রতি বিরূপ । ২ আর্র। ৩ পা বোষে 
বোলে । ৪ বাবা? (ধান ভানা)। ৫ ওডনা, আববণ। 
৬ ছানি, ইিত বা ইশাবা কবিযা। ৭ দাঁসী। পাঁঁ_-চিডি 
পো (ছেলেগুলে ?)1 ৮ আছ্ড মাথা। ৯ কুগৃহিণী 
সম্বন্ধে ও।কেব বচন। নং ৪৫৩৮, ৪৬৮৬১ ৫০৪৭) ৭৪৯৩ | 

উচু নজর, তাজে* ভাবি, লোকেব কথা তুচ্ছ করি । 
| ১ তাজ _মস্তকাবরণ 

উচু হবে ত নীচু হও।* 
[ ১ নং ৫৪৪৬] 

উচু হলে ঝড়ে ভাঙবে, নীচু হলে ছাগলে খাবে ।১ 
[ ১ নং ৪২] 

উচোট* খেয়ে প্রণাম | বা, উচোটে পড়ে সঙ্কটে প্রাম |* 

[ ১ পা-উছট (-হোচট)। ২ শং ৮৮৪৫ ] 

উচ্ছে খাবে কচি, পটোলের খাবে কীচি।১ 
[ ১ নং ৭৭৬] 
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উচ্ছের কচি, পটোলের বীচি, শুঁকের ছা, মাছের মা। 
এই গুলি বেছে খা” ॥১ 

[ ৯ নং ৭৭৫ ] 

উজাড় বনে শেয়াল রাজা ইত্যাদি, নং ৩৮৪ দ্রষটুব্য । 

উজানের কই*। 
[১ বিন আয়ামে ধরা যায়। 'জীয়ন্ত যাব তারা গিলে 
বাছে বাছ। কষাণ যেমন ধরে উজানের মাছ*-কবিকঙ্কণ ] 

উজজো।১ কথায় গুঁজোৎ বেজার, 

গরম ভাতে ঠুঁটে৷ বেজার | 
[ ৯ খু, সরল। পা সোজা । ২ যে গেজ হইয়া থাকে । 
পা--গোঁজা। ৩ নং ৮৫৩৮ ] 

উট্কপালী চিরুণর্দণীতী, গোদা পায়ে মারবে লাথি*। 
| ১ নং ১২২১, ২৬১৯ ] 

উট্কপালী, চিরুণর্দ।তী, খড়মপায়া, অধিকবাতী ১। 

[ ১ স্ত্রীলোকের ছুর্লক্ষণ ] 

উট্কপালী সি'দূর চাঁয়, খড়মঠেডী ভাতার খায়। 
উটের পিঠে কুঁজ, উট জানে না। 
উটের পেটে জলের জালা, তবু তেষ্টায় ঝালাপাল।। 
উঠস্ত মূলে।১ পন্তনেইৎ চেন! যায়। 

[১ পা-_গাছ। ২ পা--পাতাতেই ] 
উঠবে ত ছেলে ধরবে ইত্যাদি, নং ৫৫১৩ দ্রষ্টব্য । 

উঠল বাই ত কটক যাই। 

উঠল বাই, দিনেকে ধাই, চল্ চাচা, মক্কা যাই | 
উঠলে ঢেকি, বসলে পাট, | 
সাত পাথর আমানি যত পার ভাত। 

উঠসার কিন্তিতে১ মাত, | 
[ ১ দাবাখেলায় বল বা বোড়ে উঠিবার দ যে কিস্তি 
পড়ে। “উকিলের বাড়ির বাবুর পাকা চালে নজর রেখে 



৭৮৯ 

৭৪১৩ 

৭৯৯ 

৭৯২ 

৭৯১৩ 

৭৯৪ 

৭৯৫ 

৭৯৬ 

৭৯৭ 

৭৯৮ 

৭৯৪) 

৮০০৫ 

প্রবাদ-সংগ্রহ ১৫৯ 

সরে বসতে হবে, নইলে ওঠ সার কিত্তিতেই মাত+হুতোম 
প্যাচার । “তাহার সর্বনাশ উপস্থিত, উঠসার 

' কিস্তিতেই মাত+--আলালের ঘবের হুলাঁল ] 
উঠানই পৃথিবীর শেষ ।১ 

[ ১ অর্থাৎ কুপমণ্ডক ] 

উঠান সমুদ্র পার হওয়া । 
উঠানে ধানের সাড়া, ঘরেতে নবান্ন বাড়া । 

উঠানে না আসতে বউ, শয্যায় বর এসে শোও । 

উঠি উঠি করে শুই, উঠতে লাগে দিন ছুই । 
উঠে-ধাঁন খুঁটে খায়। 
উঠে-ধানের পথ্যি হয় না ।১ 

[ ১ উঠো ধানের পথ্যি”পাশু রায়। “উঠে-ধানে পথ্যি 
যেন না করিতে পারে” ঈশ্বর গুপ্ত। 

উঠে পড়ে লাগলে পরে সিদ্ধি আসবে আপনি ঘরে । 

উড্ভকি ধানের১ যুড়কি আর সরু ধানের চি'ড়ে। 
[ ১ উড়ি ধাঁনের ] 

উড়তে» ন। পেরে পোষ মানে । 

| ১ পা-পালাতে 1 

উড়তে পারে না ফরফর করে । 

উড়নচণ্ডে বা উডভ়নচড়ে৯। উড়নপেকে। উড়ো মার্কপ্ডেও। 

[ ১ অপব্যয়ী। নং ৮৪২। জলও, উভনচণ্ডীর টাকার 
মত, জায়গ! খালি হয়ে হটে যেতে লাগল*-_হুতোম প্যাচার 
নকৃশা। 'উড়নচণ্ডে কাজে সমাজের নাম নিতে নেই”_- 
লীলাবতী। “সোন! থাকলে কি আর হুর্দিন থাকবে, তুমি 
যে উড়নচড়ে,__নৃত্যগোপাল রায়ের ভরিশ্চন্ত্র। “হিন্দুধর্ম 
করেছেন, ও তো উডনচণ্ীর ধর্ম,_-থালি খরচ'--অযৃত বস্থর 
কপণের ধন। ২ “রাগে শরীর যায় পেকে, ব্যঙ্গ করে 
উড়নপেকে” দাত রায় । জ্ঞানেন্ত্র মোহন দাসের অভিধানে 
এই শব্দ দ্রষ্টব্য। ৩ অমর ছেলেবেলায় শুনেছি অত্যন্ত 
বেমক্কা রকম সৌখীন আর উড়ো মার্কণ্ডে ছিল'__-দিজেন্তর 
রায়ের মেবারপতন ] 
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উড্ভ,অম্পর্কে গুড়ুর নাতি*, মাড়ু ভাত খেয়ে মরল তাতী। 

[ ১. উদ্ভু-্উড়ো; গুডুল্পাইক, এইরূপ অর্থ করা 
হইয়াছে ] 

উড়ে এল চিল, জুড়ে বস্ল বিল । 

উড়ে এসে জুড়ে বসা 1১ 

[১ উনি একেবারে উডে এসে জুড়ে বসেছেন, কাকেও 
গ্রাহির মধ্যে কবেন না'-নবনাটক। “রেখেছিলাম 
তোমার তরে, উড়ে এসে বস্ল জ্ুডে'_ গোপাল উড়ে | 

উড়ে, নেড়ে, গলায়-দড়ে ১, কথা কইবে এ তিন ছেড়ে। 
[ ১ অর্থাৎ উপবীতধারী ব্রাহ্ণ । নং ২৪২০। নং ২৩৯৮, 
৩৩৭৬, ৩৮৬৯) ৮০০৯ ] 

উড়ে যায় পাখী, তার ডান! গুণে রাখি | 

[ ১ “উভে যায় পাখী, তার পাখা গুণি-আলালেব ঘবের 
দুলাল ] 

উড়ে খই গোবিন্দায় নমঃ 1১ 
[ ১ “ওরে উড়ো খই গোবিন্দার নম এই অনস্থা ধরি সবে'-_ 
ঈশ্বব ণপ্ত। 'ওডা খই গোবিন্দায় শম, বেরয়ে গেলেই 
আর্ধাদের কেউ নয়'--লীলাবতী। তথা গিবিশ ঘোষের 
হারানিধিতে উদ্ধত--নং ২৪৫৫, ৫৩৪৩, ৫৭৮৮, ৬৩৬৪, 
৮৬০৯ ইত্যাদি ] 

উড়ে পাখীকে পোষ মানান | 

উতর থেকে এল ময়ন। পাখ। নাড়ি' নাড়ি? । 

কুলগাছে কসে ময়না করে চতুরালি ॥ 
উত্তরের মানুষ ভিতরে বুদ্ধি, দখিণের মানুষ সাদা১। 
পুবের মানুষ চাঁদ সওদাগর, পশ্চিমের মান্ুষ গাধা! 

[ ১ ঠেঁটা (প্রা)। ২ চট্রগ্রামের প্রবাদ ] 

উতোর গাওয়া । 
[ ১ কবিগানে গানের উক্তি-প্রত্যুক্তি (বিশে; খেউড়) 
হইতে। তোর হোক না ছোক গলাবাভীত্তে মাত করি, 
নবীন তপশ্থিনী। নং ২২৪৭] 
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উত্তম মধ্যম ঢওয়া বা হওয়া |» 
[ ১ প্রহার করা। “এই হত্তীমূর্থ..ইহার মতের অন্ঠথা 
করিলে উত্তম মধ্যম হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা _-কুলীন- 
কুলসর্ধ্বস্থ ] 

উত্তমে উত্তম মিলে অধম অধমে । 

কোথায় মিলন হয় অধমে উত্তমে ॥১ 
[ ১ ভারতচন্দ্র ) 

উত্তরে বাগ দক্ষিণে রাখ+। 
[ ১ খোলা স্থান রাখা । গৃহনির্মাণের নিয়ম ] 

উত্ত,রে মেয়ে, পুবে নেয়ে । 
উত্তরে লোক পরিপাটি, দেখলে লাগে দীত-কপাটি। 
উদ* খেতে ক্ষুদ নেই, নেউলে বাজায় শিডে। 

[১ জল 

উদ্দরী, বাছুড়ী ১, যক্দ্রী, এ তিনে নেই রক্ষা । 
[ ১ মুখ দিয়া মল-বমি কনা রূপ রোগ। বাছুড় নাকি মুখ 
দিয় মলত্যাগ করে ] 

উদুখলে ক্ষুদ নেই, চাটগীয়ে বরাত ।১ 
[ ১ নং ৪২৩৬ ] 

উদে১ মাছ ধরে, খটাশে ভাগ করে। 

[ ১উদ্বেরাল। ২ পা--তিন ভাগ] 

উদোর পিণ্ডি, বুদোর ঘাড়ে ।ৎ 

[১ পা-বোঝা। ২ যোখগেশ চক্র রায়ের শব্বকোশে ও 

জ্ঞানেন্্রমোহন দাসের অভিধানে 'উদ্দোঠ ও 'উধো” শব্দ জষ্ব্য | 
“আমার হল উদোর বোঝা বুধোর খাডেতে”-যজেঙ্বরী 
কবিওয়ালা । “দিয়ে উদোর পিও বুধোর ঘাঁড়ে বাঙ্জালীকে 
কাটতে বলে” ঈশ্বর গুপ্ত । "উদার পিগু বুধার ঘাড়ে'__ 
রাধাকাস্ত দেব। এউদোর বোঝা বুদ্দোর ঘাড়ে'_নবীন 
ভপশ্থিনী। কিন্তু নাম-বিপধায়ও দেখা যায়, যথা--'দিবি 
উদ্দোর ঘাড়ে বুদ্দোর বোঝা, এ নয় রে তোর কলম ঠেলা”-_ 

গোপাল উড়ে। মনে হয় প্রবাদটি প্রোচীন $ ঘনবরামের 
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বর্মমজলে অভুয়প বহন রহিযাহের-“শাধায কাঁখে পবা দলে। 
মাধার কান্ধে ঝুলি” ) 

উধারে১ আধার । 
[৯ খণ] 

উননে উথলে ভাত, সর সর সর* ।২ 
[ ১ পাঁ_চল চল চল। ২ এই প্রসঙ্গে বীরভূমেব রঙ্গলাল 
মুখোপাধ্যায়েব একটি পাদপুরণ পদ্য আছে (বীরভূম বিবরণ, 
২য় খণ্ড)_-দ্বিপ্রহরে আলিঙ্গন চাখিলেন পতি | দিবাভাগে 
লজ্জা পেয়ে কহিলেন সতী। এত বয়সেও তব রস দেখি 
বড । উচ্থুনে উৎলে ভাত সর সর সর ॥ ] 

উননে চড়ে না হাড়ি, কথায় রাজ। ব।দশ! মারি । 

উননমুখো!* দেবতা, তার* ঘু'টের ছাই নৈবেগ্ ।* 
[১ পা চুলোমুখো। ২ পাঁযেযষন উননমুখো বা 
চুলোমুখো দেবতা, তেমনি । ৩ ডিননমুখো দেবতাব ঘুটেব 
পাশ নেবেছ্ যেমন'দাশু বায়। নং ৭৪১৩ ] 

উনি আমার অক্র,ব খুডো, নং ১২২৫ রষ্টব্য। 

উপবাসী প্রাণ, করে আন্চাঁন। 

উপরি মেরে১ ফাপরে, ভাতার মেরে দেশান্তরে | 

[ ১ ঘুষ লইয়া ] 

উপরে ঘেরা মধ্যে ফাক, দেখেছি কত লাখ লাখ । 

উপরে চিকণ-চাকণ, ভিতবে খ্যাডৎ ।* 

[ ১ পা বাইরে । ২ অবজ্ঞা্চক ) খড' অর্থে। পা 
খড়ের চুড়ো। ৩ অন্ক কতকগুলা ফতো বডমাস্ুষ আছে, 

তাহাদের উপবে চিকণ-চাঁকণ ভিতরে খ্যাড় পালালের 
ঘরের ছুলাল। নং ৮৮০২ ] 

উপরে বাবুয়ানা, ভেতরে খড়ের বেন» । 

[ ১ বিড়! (প্রা)। উল্লিখিত প্রবাদের রূপান্তর ] 

উপরোধে২ ঢে'কি গেল! | 
[১ পাঁ_-অস্ুরোধে। ২ “কেহ বলে উপরোধে টেকি গেলে 
লোফ। পার না কি খেতে তুমি ছুধ এক &%োক।__. 
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গীগবন্ দিঠ়োয় কবিতা । 'উপরোধে চেঁফি গেলে, উপরোধে 
নাহয় হত্ি বললে শ্রিযিশ খোধের নসীরাম। পারতে 
হবে বৈ কি, খাতিরে পড়ে লোকে ঢেঁকি গেলে'- _ছ্বিজেশ্র 
রায়ের প্রারশ্চিত্ত ] 

উপস্থিত ত্যাগ করা৷ নয় ।১ 
[ ১ অিস্ুপস্থিত কল্পনাতে উপস্থিত ত্যাগ করা নয় 
প্রবোধচন্দ্রিকা। উপস্থিত ত্যাগ করে যাঁওয়াটা শান্ত্রবিকুদ্ধ 
--শেষরক্ষ! ] 

উপুড় ক'রেই কাট, আব চিৎ ক'রেই কাঁট। 

উপুড় হস্ত করে না।” 
[১ রুপণ। “তোমাবে করতে উপুড় হাত কভু দেখিনি 
ভূতনাথ? ২ পুনশ্চ, তাব সে'নাব মন্দ্র, হীরেব থুঁটি, ভিক্ষুক 
হলে পায় না মুঠি, উপুড হস্ত করা! নাই তার মত”__ 
দাশু বায়] 

উপোস করলে যাবে দিন, ধার করলে হবে খণ। 

উপোস ক'রে ধন্ম, কোদাল শেড়ে কন্ম। 

উপোসী ছারপোকা । 

উপোসের১ কেউ নয়, পারণের গৌঁসাই। 

[ ১ পা--একাদশীর ] 

উপোসের নাগর, পারণের ঠাকুর । 

উভয় সঙ্কট ।১ 

[ ১ “এ কুল বাখতে ও কুল হবে, পড়েছিলাম উভয় সঙ্কটে? 
--দাশু বায়। রামনারাযণ তর্করত্বের একটি নাটকের 
নাম এইকপ ] 

উভে১ নেই ফেরে আছে। 
[ ১ উচ্চতায় । ২ বেড বা বেষ্টনে ] 

উরত বেয়ে রক্ত পড়ে, চোখ গেল রে বাবা ।, 

[ ১ এই পংক্তির আগে একটি অধিক পংক্তি পাওয়া যায়-_- 
“এখান থেকে মারলাষ তীর, লাগল কলাগাছে' ] 

উলুই ওড়ান বা উলুইচগ্তী হওয়া 1১ 
[১ অপবায়ী হওয়া। নং ৮০০। 'লঙ্কার বাণিজা যদি 
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এনে দেয় ঘরে। মেয়ে হচ্ছে উলুই উড়ায় আখিঠারে 
রামেশবয়ের শিবায়ন ] 

উ্ধু দেবার সময় গালে থা, নং ২২০৪ ক্রশ্টব্য। 

উলুবনে আগুন লাগলে ছড়ছড়িয়ে যায় । 
যে ছেলেটি বাপ ডাকবে, আমার সাথে আয় ॥ 
উলুবনেন মুক্তা ছড়ান। 

[ ১ পা_বেনাধনে £ ছছুর্বাবনে? পাঠ রাধাকান্ধ দেবের 
বাঙাল! শিক্ষাগ্রন্থে আছে। ্বণতভুষি ফেলে রেখে বেনাঁবনে 
মুক্তা বোনা দাশ বায়। শরৎচন্দ্রের মেজদিদিতেও 
'বেনাবনে* পাঠ আছে ] 

উলুবনে সীতার ।১ 
[ ১ 'উলুবনে সম্তবণ কূল পাঁওন গো” মদ খাওয়! বড দায় । 
“তাতীব হাতে পড়ে আমাৰ উন্গুবনে সাতাব*-_অমৃত 
বন্থব বাবু ] 

উল্লোর পাগল, গুপ্তিপাড়ার বাঁদর, হালিশহরের ত্যাদড়। 

উলোব মেয়ের কুলুজি*, অগ্রদ্বীপের খোপা । 
শাস্তিপুরেব হাতনাডা, গুপ্তিপাড়ার চোপা। ॥২ 

[ ১ কুলজী - বংশাবলী, কুলপবিচয | ২ পাঠান্তব, যথা 

,উলোব মেষেব কুলোবাজান, শান্তিপুবেব খোপা। 

নদেব মেয়ের ভাতনাডা, কালীঘাটেব চোপা ॥ 

উলোর মেয়ের কলকলানি, শাস্তিপুরেব চোপা। 

গুপ্তিপাড়ার হাতনাড়া, বাঘনাপাডাব খোপা ॥] 

উল্কির কালি কি ধুলে যায়। 

উল্টা বুঝলি রাম।১ 
[১ অর্থাৎ বাম” এব উল্টা 'মবা। এক কথা শুনিয়া তাহার 
বিপবীত অনিষ্টকব অর্থ বোঝা | “ উল্টা সমখলি রাষ 
হলো; ওরা ইউরোপীয়ের। খীশ্তর কথাটি গ্রহের মধ্যেও 
আনলে না” *- ম্বামী বিবেকানন্দ । কিন্তু তাঁরতী, ১৩০৫, 
পৃঃ ৫৬১, অন্য অর্থ দেওয়া! হইয়াছে । গল্পে আছে, পতশ্রান্ত 
পথিক একটি ঘোড়ার জন্ প্রার্থনা করিতে ভগা্মীন তাহাকে 
ঘোটকশাবক বহন করাইয়া প্রার্থনা পূরণ করিধুঁলন ] 
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উল্টালেও ঘা াল্টালেও তা ।১ 
[১ নং ১১৭০, ২৫৬৮; ৬৯৭৬। ৭৯৪০ ] 

উল্টে চোর! গেরস্থকে বাধে ।১ 

[ ১ 'উিল্টে চোরা গৃহী বান্ধে বামপ্রসাদ। 'উলটিয়া চোর 
বুঝি গৃহী বান্ধে শেষে_ভারতচন্ত্র ] 

উল্টে চোরা মশান গায় ।১ 

[ মান গাওয়া প্রাচীন কাঁলেব প্রথা অচ্সাবে, শানে 
লইয়া যাইবাব সময চোরের দোবকীর্তন ও শান্তিব উল্লেখ। 
অথবা, মশান ০ প্রীমন্তের মশানের পালা, অর্থাৎ ধর্মের 
কাহিনী । অথবা, ন্রন্দবেব শ্মশানে কালীব স্ততি ] 

উস্কো।, মাটিতে বেরাল হাগে ।২ 
| ১ পাঁ-নরম | ২ নং ৪৫০০1" পাঁ_-শক্ত মাটিতে বেরাল 
হাগেনা] 

উন্মুন১ কুঁড়োয় জাল ফেল। (বা দেওয়া )। 
[ ১উসন, বা বর্ণ। ২ পেমণেব ভাণ্ত যাহাতে ঘরের 
চালেব বাতাব ব! ছাচেব জল ধব! হয় ] 

উন্তলের আবার দণ্ড কি। 

উনকুটি* চৌবন্রিং ।* 

[১ উনকোটি। ২ প1- চৌকুটি | ৩ শ্থাৎ প্রায় পুর্ণ 

সংখ্যা) যে আযোজনে বা সংগ্রহে কোন কিছু বাদ যায় না ] 

উনপধ্চাশ হওয়। |» 

[ ১ পাগল হওঘা ( বাধাকান্ত দেবেব বাঙ্গাল! শিক্ষাগ্রন্থ ) ) 
অর্থাৎ উনপঞ্চাশ বায়ুব দ্বাবা আক্রান্ত হওয়। ] 

উনপাজুবে বরাখুরে ।১ 

[ ১ অলক্ষণযুক্ত গঞ্ু, যাহ!ব একটি পাজব কম ও ববাহেব 

মত খুর) অতএব অলক্ষাণ মাস্থুষ। “পাডারেখে হলেই 
এই রকম উনপাুবে হবে, এমন কে'ন কথা নেই” ) 
'ববাখুবেবা জোয়ারেব বিষ্ঠার মত ভেসে ব্যাডাচ্ছিলেন'__ 
হুতোম প্যাচাব নকৃশা। ক্রমে ক্রমে পাডাব যত হতভাগা 
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উন পেলেই উনচল্লিশে ধরে ।১ 
[১ 77017681565. 095 0০0. 1011৩ ৪0৫ 

(03110+--11091600 ] 

উন বর্ষায় ছনো শীত। 

উন ভাতে ছৃনে৷ বল», ভরা ভাতে রসাতল । 
[১ পা-শোক। ২ পাঁ বিস্তর ভাতে $ নিত্য উন ] 

উনিশ বিশ ।১ 

[১ অর্থাৎ সামান্ পার্থক্য । 'মুখে মধু অস্তরে বিন, তুমি 
উনিশ আমি বিশ দাশু রায। 'ব্রাহ্মধর্ম পৌত্তলিক নয় ? 
দেখলেন কিসে 1_কিসে ? সব তাতেই, তফাৎ উনিশ 
বা বিশে ছ্বিজেন্ত্র বাষেব কন্কি অবতাব ] 

উধা-যোগে যে জন যায়, ডাক বলে--সিদ্ধি সে পাঁয়।» 
[ ১ শুভযাআরার লক্ষণ ।-_ডাকেব বচন ] 

ধণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেত। 

খণছে চড়ার পাব্বণ লাভ | 

খণ দিব বান্ধা লইয়া, সকল পাব ঘরে বসিয়া । 

লাভে মূলে যত ধন, ঘরে বসিয়। তার মিলন ॥৯ 
[ ১ ডাকের বচন] 

খণদাতার ভয় বেশি* ।২ 

[ ১ পা জেয়াদা। ২ পা-খণ দেয় যে, তয় কর সে] 

ঝষ্থা» চিনি মোছেং, বামুন চিনি গৌছে*।ঃ 
| ১ তপসেমাছ। ২ গোফ। ৩ কাছা। ৪1 চট্টগ্রামের 
প্রবাদ ] 

খস্যশূঙ্গ মুনি এলেন যেন কৃষের দূত । 
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এ আলে পাঙি, ও আলে পানি, কেমনে যাব নাহি জানি । 
এই ক'রে পাকালাম কেশ, জলে ভামে জোড়া সন্দেশ ।১ 

[ ১ নং ১২১১ ] 

এই» ভুমুরৎঃ গর্র্ব* কর, পাকলে ডুমুর খ'সে পড়ঃ । 
[ ১ পাঁমিছে! ২ পাঁড়মুরের। ৩ পা গুমর। 
৪ পা-পড়ে মর ] 

এই ত কলির সন্ধ্যা, নং ৮১৮৭ দ্রষ্টব্য। 

এই দিনও যায়, 

খ্যান্ড১ দিয়ে যে চুল বাধে সেও ভাতার পায়। 
[ ১ ফিতার অভাবে খড় ] 

এই পিগি জনম শোধ । 

এই ফুরালে খাবে কি, ঘরে ত নেই আইবুড়ে। ঝি। 
[ ১ পা-এর পরে। ২ পা-ঘরে আছে ] 

এই বরতের১ এই কথা, ঘটে দাও বেলপাতা ৷ 
| ১ ত্রতের ] 

এই বেড়। ঘেরা কার লাগি? ঝিয়ের লাগি। 

তারে গিয়ে দেখ হাটখোল। ॥ 

এই* বেরাল বনে গেলে বাঘং হয়। 
| ১ পাঘরের । ২ পাবনবেরাল। “এই বেরাল বনে 

গেলেই বনবেরাল হয় লো”-নবনাটক ] 

এই বেল। নাও ঘর ছেয়ে, আকাশে মেঘ দেখ চেয়ে । 

এই মানুন বনে গেলে বনমাছুষ হয়, নং ৮৭৮ সংখ্যক অঙ্গকরণে। 

এই যদি গোরাাদ তবে কালার্টাদ কেমন। 

এই যে দন্ত জোরমস্ত, পড়লে হবে বুড়ী। 

এই যে কেশ দেখতে বেশ, *..কলে শণের নুড়ি ॥ 

এই হাতটি সব জানে, মাছ আন্তে কাটা আনে । 
এও জানি সেও জানি, কিছু নেইক বাকি । 

সতীনে দিলে সোনার গয়না, মোরে দিলে ফাকি ॥ 
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এও বিশ্বাস পায়, হাটে চোখও পঁচা যায়। 
এক আচড়ে চেনা১ যায়।২ 

[ ১ পাঁজানা; বোঝা। পা-দাদা যত লিখবে তা এক 
আঁচড়েই জানা যায় 1--নং ১৪৩৩) “ভুমি ব্রাঙ্গধর্ম যত 
বুঝেছে তা এক আঁচড়ে জান। গেছে*--সধবার একাদশী | 
আমি এক আঁচডে পেলাষ পবিচয়-বাম বস্তু । আমরা 
এক আঁচড়ে মানুষ চিনি+-_গিরিশ ঘোষের বিশ্বমজল ] 

এক আঙলে ভুড়ি লাগে না ।১ 
[ ১ নং ৯০৭০ ] 

এক এক ক'রে দিন গেল, গোলার ধান গোলায় র'ল। 

এক এক গুলি দো দো চিড়িয়া ৷ 

এক একাদশী ছাড়াই, ত্রিশ রোজ বাড়াই । 

এক ওয়াকিবহাল ১, সাত নবিশিন্দা* । 

[১ পারদর্শী । ২ শিক্ষানবীশ ] 

এক কড়ার মুবদ নাই, ভাত মারবার গোসাই । 
এক কথায় এত কি, আহ্লাদের ঢে'কি। 

এক কথায় পগ্ডিতী যায় না, এক ঝড়ে বর্ধ। যায় না । 

এক করতে আর হয়।১ 

[ ১ “একে আবন্তিতে হয় আনে অবসব*-ভাবতচন্দ্র ] 

এক কাঠি বাজে ন।।১ 
[১ নং ৪১৪২ “দুক!ঠি বাজান জষ্টব্য ] 

এক কাঠি সবেস১। 
[১সবস। “কালী আবার ওব চেয়ে এক ক।ঠি। সরেস-_ 
একেই কি বলে সভ্যতা 

এককানকাঁটা শহবের বার দিয়ে যায় । 
ছু'কাঁনকাট! শহরের ভেতর দিয়ে যায় ॥১ 

[ ৯ “ছু'কানকাটার গল্প শোনে নি? তাঁবা পথে মাঝখান 
দিয়ে চলে'--শরৎচচ্ত্রের শেষ প্রশ্ন ] 
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এক ফানে শোর্বন, অন্ত কানে বেরোয়। 
[১ এক কানে কথাগুলি প্রবেশ করিয়া । বাছির হইয়া 
গেল আর কান দিয়া ॥- উশ্বর গুপ্ত । তা হতাকেল 
ছোঁড়, এ কান দিয়ে শোনে, ও কান দিষে কথা বেরিয়ে 
যাঁয়+-গিরিশ ঘোষেব মায়াবসান ] 

এক কালে অন্রাগী, আর এক কালে বৈরাগী । 

এক কালে বিলাসিনী, শেষ কালে তপশ্থিনী ৷ 

এককালে ঠেকেছে তিন কাল গিয়ে, 
তবু আবার কববে বিয়ে । 
এক কিল দিয়ে শ” কিল খায়, 

ছু চ চুরি করতে কুড়ল হারায়। 
এক কুল ভাঙে ত আর এক কুল গড়ে। 

এককে আব, দেখবে বেগাব।১ 

[১ বেগ'বে অর্থাৎ বিনা পষসায় খাটাইলে এক করিতে 
অন্য হয] 

এককে একুশ করা ।৯ 

[১ নং ৮৫৯ ] 

এক কেঁড়ে১ ছুধে এক ছিটে চোনা* 1 
[ ১ পা কলসী। ২ পী-ফৌোটা। ৩ পাগোবব। 
৪ “এক কেঁড়ে ছুধে গোবব দিলি কি কবে? গোপাল উড়ে। 
কেহ বলে এই মুখ্য গুপটি শা থাকাতে এক কলমী দুগ্ধে 
এক ফৌট1 গোবব পড়িযাছে”-আলালেব ঘবের হুলাল। 
“এক কলসা ছধে ঘোলেব ছিটে” ঈশ্বব গুপ্ত ] 

এক ক্ষুরে মাথা মুডান। 
এক খায় আব চায়, চাইতে চাইতে পাতাল যায়। 

একগঙ্গা জল। 

একগাছ তৃণ হ'গাছ হল, সোনাব সংসার তলে গেল ।+ 
[১ নং ৯৩২] 

এক গাছের ছাল আর গাছে জোড়। লাগে না। 

এক গাজার তিন ধর্ম, তোত। পেঁচা কুম্তকর্ণ। 
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এক গাঁয়ে টেকি পড়ে, আর গাঁয়ে মাথ। ধরে১। 

[১ পাঁ মাথাব্যথা । “এখানে তোমার কথা কওয়া, এক 
গাষ টেকি পড়ে এক গীয় মাথাব্যথা+--লীলাবতী ] 

এক গাঁয়ে ঢোল বাজে, আর গাঁয়ে বিয়ে। 
এক গীয়ের কুকুর, আর গাঁয়ের ঠাকুর |, 

[১ নং ৪২৬৪, ৬২৯৭, ৮৫০৮ ] 

এক গালে চুণ, এক গালে কালি।* 
বা, গালে ( বা মুখে ) চুণ কালি দেওয়া ।* 

[১ এক গালে কালি তার আর গালে চুণ'--ঘনরাম 
চক্রবর্তী। “এক গালে টুণ দিল আব গালে কালি'_ 
রামপ্রসাদ, বিদ্যান্ন্দর | ২ “ছুই গালে দেহ কালি চুণঠঃ 
পুনশ্চ, 'নগবিয়া আনি মুখে দেই চুণকালি”--কবিকল্কণ। 
গলায় বড়েব মালা, চুণ কালি গালে”; পুনশ্চ, “যা হোক্ 
সম্প্রতি মুখে চুণ কালি দি'--মাণিক গাঙ্গুলি। "চুণ 
কালি দিলি গালে?_-ভাবতচন্দ্র। “সাহেব, তুই মিথ্যে 
রৃষ্ণপদে মাথা মুড়ালি। ও শ্তোব পাদরী সাহেব শুনতে 
পেলে গালে দেবে চুণকালি ॥-_এপ্টনি ফ্বিজিব প্রতি 
বাম বন্ত। গালে টুণ কালি গোপাল উড়ে। দশ 
জনে মুখে চুণ কালি দিবে -আলালেব ঘবের ছুলাল। 
“দিলাম তাবে গালাগালি, গালে দিয়ে চুণ কালি” দাশ 
বায়। “কি চুণ কালিহই বাবাব গালে দ্লুম+__গিবিশ 
ঘোবেব শাস্তি কি শাস্তি] 

একগুণ ছেলের তিনগুণ বিক্রম । 

একগ্ুণ দেবে, সাতগুণ পাবে। 

একগুণ বামাঁয়ণ, তাঁর তিনগুণ ভ্যাবাঁয়ন । 
এক গুলিতে তুই বাঘ ।১ 

[১ নং ৯৬৫ প্রবাদে বপান্তর মাজ ] 

এক গোয়ালের গরু । 

এক ঘর পাপে চল্লিশ ঘর তাপে৯। 
চি ইগাচিশাগের 

এক ঘরে তিন ঘরণী, কেদে মরে রাধুনী বামনী। 
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এক থরে তিনজন চতুর, এক জন মলে পাঁচ জন ফতুরঃ | 
[ ১ পা আতৃব ] 

এক ঘা তে গাছ পড়ে না। 

এক ঘ! মেরে সাত ঘা জিবোয়। 

একচক্ষু হরিণ ।১ 

[ ১ অন্য চক্ষে দেখিতে পায় না বলিয়া সহজে বধ্য ] 

এক চাকায় রথ চলেনা।, 

[ ১ সং--যথা হোকেন চজ্েশ ন রথশ্ত গতির্ভবেৎ ] 

এক চাদে জগৎ আলো ।, 

[ ১ সং--একশ্চক্রম্তমে হস্তি ] 

এক চায়, আব পায়, ভাঙা নৌক। ছু'হাতে বায় ।১ 
[| ১ নং ১০৯৭ ] 

এক চালাব আবাব পবচা লা । 

একচিব পান ছু"*চিব হল, সোনাব পাটে ভাগ বস্ল।৯ 
[ ১ নং ৯১০ | 

এক চুমুকে১ সমুদ্র পান। 

| ১ পা-_গণ্ষে। অগন্ত্য খষিব কাহিণী হইতে ) 
এক চেনে এক দিনে, আব এক চেনে একুশ দিনে । 

এক চোখে কাদ। আব চোখে হাসা। 

একচোখে। মাসী, কাবে ভালবাসি । 

এক চোব যে পথে যায, সাত চোব সে পথে ধায়। 

এক ছাড়া ছুই নেই। 

এক ছাড় নেই গতি, সেই মোব প্রাণপতি । 
এক ছিলিম যেমন তেমন, ছু'ছিলিমে মজা । 

তিন ছিলিমে উজীব আমীব, চার ছিলিমে বাজ ॥১ 
[ ১ গাঁজাখোরেব উক্তি ] 

এক ছেলে তাব ফুলের শষো, 

পাঁচ ছেলে তার কাটার শষ্যে । 
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এক ছেলে তার সোনাদানাঃ 

পাঁচ ছেলে তার পোদে টেনা। 
এক ছেলের ম!, ভয়ে কাপে গা ।» 

[১ নিত্যই পুত্রের জন্য আশঙ্কা ] ৃ ্ 

এক জন চরকা-কাটুনী, তিন জন তাঁর খি-ধরুণী ।১ 
[ ১ খি-ক্তার থি বা খেই, ছিন্ন মুখ ] 

এক জন ধরলে গান, সবাই তার ধরে তান । 

এক জনা কীত্তনে, সব জন বেতুনে, গান হবে কেমনে । 
এক জনে মন ওঠে না, পাচ জন করে আনাগোনা । 

এক ভ্ঞনে রাখলে মন, সুখ হয় বিলক্ষণ। 

এক জন্মে দিলে, আর জন্মে মিলে। 

এক জায়গায় চলা মাটি, আর জায়গায় ষাড়। 

এক জায়গায় খাল কেটে, আরেক জায়গায় খাল ভরায়। 

এক জায়গায় থাকলে, 

ইীডিতে হাঁড়িতে ঠেকাঠেকি* হয় ।৩ 

[ ১ পাঁ-এক সঙ্গে । ২ পা ঠোঁকাঠুকি। ৩ ঘর করিতে 
হাণ্ডির হাঙিয় হয় ঠেকাঠেকি” বামেশ্বরেব শিবায়ন। 
প্রবাদের নপান্তব-_ ছুই হাঁডি একত্রে থাকলেই ঠোকাঠুকি ) 
ইাডিশর1 (বা ছুই হাড়ি) এক ঠ*ই, হয ঠোঁকাঠুকি তাই ] 

এক জোয়১», আর সাত পোয়। 

[ ১ জো সশশ্তবপূনের উপযুক্ত ভূমি ] 

এক ঝডে বর্ষা যায় না, নং ৮৯৩ দ্রষ্টব্য। 

এক ঝাড়ের বাঁশ, 
কোনটিতে দুর্গার কাঠামো, কোনটিতে হাড়ীর ঝ্মাড।» 

| ১ ন!লদর্পণ ] 

এক ঝিকরে১ মাছ বেঁধে নাখ। সেই বা কেমন বঁড়শি। 
এক ডাকেতে সাড়া দেয় না”, সেই বা কেমন পড়শী ॥ 

[ ১ পাঠোকরে। ২ পা-টোপ. ফেলতে মাছ খায় লা। 
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৩ পা পঁ়লে কথা বুঝতে নারে ; এক ভাকেতে রা 
করে না] 

এক টাকায় পুকুর কিনে তিন টাকায় কাটায় । 
এক টাকায় পোদ চৌধুরী, 
লাখং টাকায় বামুন ভিখারী ।৩ 

[ ১ জাতিবিশেষ (নং ১৮৩৭ ভরষ্টব্য)। ২ পা হাজার। 
৩ নং ৭৭৩৮ ] 

একটা পেট তবু কুকুর মরে, খেতে না পেয়ে ছুয়ার ধরে । 
একটি ইছুর যদি নড়ে, চোরের প্রাণ ধড়ফড়ে। 

একটি ভাত টিপলে, হাঁড়ি শুদ্ধ ভাতের খবর মেলে । 

একটি হাতী, একটি ঘোড়া, থৈ-থৈ কবে গাছের গোড়া । 

একটু হলুদ নিতে এসে, বলে বাড়ীর গিন্নী যে সে। 
এক ঠগ, ছুই ঠগ» তিন ঠগের মেল! । 
ঠগের গুরু যজ্জেশ্বর, রামচন্দ্র তার চেল! ॥ 

এক ডালে ছই পাখী, গাষে গায়ে মাখামাখি । 
এক টিলে১ ছুই পাখী । 

| ১ পা-গুবলে ; গুল্তিতে ; গুলিতে । ইংবেজিব 
অন্গবাদ ? নীলদপণে উড সাহেবের মুখে-এক পাথবে 
ছুই পক্ষী মবিল+।-_-যখন পাপেচ্ছা মনে উদিত হইবে, তখন 
পুর্ববরৃত পাপে জন্ঠ অচ্কতাপ কবিখে, এক টিলে ছুই 
পার্ট মারা! হইবে" বাজনারায়ণ বস্থ। তা হলে এক 
টিলে ছুই পাখী, ফাকতালে কিছু টাকা পাওয়া, আর শরতা 
বেটাও জব্দ হয়'_গিবিশ ঘোষেব গৃহলক্ষী। “যদি এক 
টিলে ছু"টো পাখী মারতে পাবেন মন্দ কি'-_-ছিজেন্্র 
রায়ের বঙ্গনারী ] 

এক তাঁড়ি১ তেল, ঢেলে দিলেই গেল। 
[১ একপ্রকার নলযুক্ত মুণ্ময়্ তৈলপান্র ] 

একতোলো কচুশাক, একতোলো পানি ।১ 
বাপে পুতে সলা ক'রে পেয়েছ রাধুনী ॥ 

[ ১ পা--আধসের চালেব মধ্যে দিয়ে হাটুপানি ] 
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এক দিন করে মজা, ছ"মাস খায় বিঞ্ে ভাজা । 

একদিনকার১ জরে, সব দেখলে পরে । 

[ ১ পা দেড়দিনের ) হু'দিনের । ২ পা-গাও ] 

এক দিন খি-রুটি, এক দিন১ দাঁত-ছিরকুটি । 
[ ১ পাকাবো ; ক'দিন? কোন্ দিন ] 

এক দিন মদের জোবে, সাত দিন মাথ। ঘোরে । 

এক দুখের ছুখী আমি, গাঙের কুলে বাড়ী। 
এক দুখের ছুধী আমি, ছেলেবয়সে বাড়ী ॥ 

এক দুখের ছুখী হ্ঈ, আমি ধার করি । 

এক দুখের বুড়া আমি, শেষে বিয়া করি ॥ 

এক দেয় বর দেখে, আর দেয় ঘব দেখে । 

এক দেশের বুলি, আর দেশের গালি। 

এক দোর মোদা১, হাজার দোব খোলা! । 

[ ১ পা-বন্ধ। ভিখাঁবী সম্বন্ধে উক্ত; সুতবাং পাঠাস্তর-_ 
তভিখাবীর বা! কাটালেব এক দোব ইত্যাদি ] 

এক ধ্যান, এক জ্ঞান, এক মনপ্রীণ। 

এক নিঃশ্বাসে সাতকাণ্ড রামায়ণ । 

এক নৌকায় চড়ি সবে, যেখানে যার যেতে হবে। 

এক পথ মেরে সাত পথ করা । 

এক পয়সা১ নেই থপিতে, লাফিয়ে বেড়ায় তবুৎ গলিতে । 
[ ১পাঁকড়া। ২ পালাফ পাড়ে গিয়ে ] 

এক পয়সার মুবদ নেই, পাগড়ি বাধে ভেড়া । 

এক পশলা জল হল, নদী নাল! ভেসে গেল। 

এক প'গলে রক্ষা নেই ইত্যাদি, নং ৫০০ দ্রষ্টব্য । 

এক প। জলে, এক পা স্থলে ।, 

[১ নং ২৩৩১। “বেটার এক পা গঙ্গার জলে এক পা 
ভাঙ্গায়, এখন এসেছে বিয়ে করতে” ছিবেন্জ রায়ের 
যঙ্গণারী ] 
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এব পাটা, তিনাঁবার কাট11১ 
[১ নং ১০৩০ এ 

এক পা' ছু" পা, বামুন বাড়ী কদ্দ.র। 
এক পারে না, আরেক চায় । 

হেলে* ধরতে পারে না! কেউটেং ধরতে যাঁয় ॥ 
[১ পাঁটোডা। ২ পাবোড়া। ৩ ক্ষিমতা নেই ধরতে 
চোড়া, বোড়া ধরতে চাও হে”-দাশু রায়। “বাটা হেলে ধত্তে 
পারে না, কেউটে ধত্তে যায়” _সধবার একাদশী । “হেলে ধত্তে 
পাঁর না, কেউটে ধত্তে যাও দ্বিজেন্দ্র রীয়ের সাজাহান ] 

এক পালি ধানে১ মহাভারত । 
[ ১ অর্থাৎ কথকতার পারিশ্রমিক স্বরূপ ] 

এক পায়ে জুতো, খায় মুচির গুতো । 

এক পুত পুত নয়, এক চোখ চোখ নয়, 

এক কড়ি কডি নয়। 

এক পুত অন্ধের নড়ি১। 

[১ নং৮১] 

এক পুত যার, বাপের ঠাকুর তার। 
এক পুতের১ আশ, নদীকুলে বাস*ঃ ভাবনা বারমাস। 

[ ১ পাঁবেটার। ২ পাঁ_চাঁষ ] 
এক গুতের আশা, বালুতীরে বাসা । 
এক পো চালের পরমান্ন, গঁ! শুদ্ধ নেমন্তন্ন । 

এক বনে ছুই বাঘ। 

একবরে ভাতারের মাগ চিংড়ি মাছের১ খোসা । 

দোজবরে ভাতারের মাগ নিত্যি করেন গোসা। 

তেজবরে ভাঁতারের মাগ সঙ্গে বসে খায়। 

চারবরে ভাতারের মাগ কাধে চড়ে যায় ॥ 
[ ১ পা--কমলালেবুর ] ্ 

একবরের মাগ নাড়ে-চাড়ে, 

দৌজবরের মাগ পুড়িয়ে মারে । 
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'বাংল। প্রবাদ 

একবরের মাগ হেলাফেলা, দেষ্জবরের মাগ গলার মালা । 

এক বলিতে ছ'যেল বলে, নং ৭৭০ দ্রব্য । 

এক বাড়ীতে সাত কর্তা, করে কেবল বেগুন ভর্তা । 

[১ (হি) পোড়াইয়৷ ব! সেকিয়া প্রস্তুত ব্যজন ] 

একবার থালায়, একবার মালায় । বা, থালায় মালায়। 

একবার যায়১ যোগী, ছু'বার যায় ভোগী, 

তিনবার যায় রোগী । 

[১ শৌচে যায়] 
একবার হল১ সুনে ফেনে, তারপর হল ছেলের সনে । 

দেখে গেছ সেই, আর নিয়ে বসেছি এই ॥২ 

[১ অর্থাৎ খাওয়া! । ২ নং ৪২৩০ ] 

একবার হাগি, তিনবার ফিরে চাই । 

একবারের১ রোগী, আর বারের রোজা ।* 

[ ১ পাঁ আজ $ এবারকার ; ছিলাম । ২ ক্রমান্বয়ে পাঁ_ 
কাল; সেবারকার ; হলাম। ৩ “একবারকার রুগী, 
আরবারকার রোজা”-_অমৃত বন্থর অবতার ] 

এক বিছানায় শোয়, গায়ে গা লাগে না। 

এক বিয়ে দেবতার বরে, আরেক বিয়ে কি গাছে ধরে। 

এক বিয়েন না! দিলে লজ্জা যায় না।১ 
[ ১ দীনবন্ধু মিত্রের লীলাবতী ] 

এক বাজে ছু'ফল ফলে না।১ 
[ ৯ গিরিশ ঘোষের বলিদানে প্রযুক্ত ] 

এক বুঝ যায় পড়লে», আর বুঝ যায় মরলে । 
[১ অবস্থা থারাপ হইলে ] 

একক বুড়ীর নান। দোষ, নাকের উপর হল খেোঁস।১ 
[ ১ পাএক খোয়ারীর তিন দোষ, 
বিষফোট ] 

এক বুড়োর তিন মাগ, 
যার দিকে না চায় লেই করে রাগ | 

আগায় 
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এক্ বুদ্ধি ভাল, ছুই বুদ্ধি আরো! ভাল । 
এক বেঁড়ে১ বার, সকল গা! তার । 

[১ বেঁড়ে গরু ] 
এক বেল। ভাগে, এক বেলা ঠিকে ।১ 

[ ৯ নং ৩২০ ]ু 

এক বেল্লিক একাই হাজার, একেলা করে গঁ! উজাড় । 
থাকতে কয় না মুখে কথা, বাইরে গেলেই ঠেঙা-গুঁতা ॥ 
এক বোকা কেতে। কামার, এক বোকা ভাস্থর আমার, 

আর এক বোকা তুই। 

পথ ন| দেখে কাটা দেয় আর এক বোকা মুই ॥ 
এক ব্যঞ্জন ভাত, তাও মুনে বিষ। 

এক ভরি১ সোনা, সেকরা ত্রিশং জন। 
[১ পা-রত্বি। ২ পা-সতেরে! ] 

এক ভন্ম আর ছার, দোষগুণ ক'ব কার।১ 

[১ ভারতচন্ত্র। লীলদর্পণে ও মেবারপতনে উদ্ধৃত ] 

এক মন হলে সমুদ্র শুকায়। 

এক মনে ডাকলে পরে, ঠাকুর আপনি আসে ঘরে । 
এক মাগীর সাত কাম, ধান কাটে আর চোষে আম। 

এক মাঘে* জাড়ং পালায় না।* 

[১ পা-পৌষে। ২ পাশীত। ৩ “এক মাথে জাড় 
পালায় না”_-অমৃত বন্্র গ্রাম্যবিভ্রাট |] 

এক মাণিকে সাত সাগর আলো ।২ 
[১ নং ৮২৫১] 

এক মায়ের এক পুত, খায়-দায় যেন যমের দূত । 

এক মাসে তিন গ্রহণ ১, মরে গাজা কি মরে দেওয়ানৎ । 

[১ পাঁখ্রহণা। ২ পা--দেওয়ালা ] 

এক মুখ সোন। দিয়ে ভরা যায়, 

পাঁচ মুখ ছাই দিয়েও ভরে না। 

১৭৭ 
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এক মুখে ভিন কথা, শুনে লাগে মাথাব্যথা । 
এক মুখে ছুই কথা, ছেপ, ফেলে ছেপ, গেলা । 

[১ দীনবন্ধু মিত্রেব কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠে প্রযুক্ত | 

এক মুরগী১ ক'বার* জবাই ।* 
[১ পাঁকুকড়া। ২ পা-পাচ দবগায় ) সাত ঠাই। 
৩ নং ৯৮৪ ] 

একমেগোর পাতে ভাত, ছুইমেগোর গালে হাত। 

একমেবাদ্বিতীয়ম্। 

এক যাত্রায় পথক ফল ।১ 

[১ মালতি, তোর যনে এই ছিল, এক যাত্রায় পৃথক 
ফল+_-নবীন তপস্থিনী ] 

এক যুক্তির পাড়া, গাছে বিয়য় ঘোড়া । 

এক রত্তি ছু'ড়ী, তার রকম দেখে মবি। 

এক রত্তি ছেলের বার বুড়ি কথা ৷ 

এক রত্তি দড়ি, সকল ঘর বেড়ি ।১ 

১ নং ৩৪৩] 

এক রতি বিষ নেই ইত্যাদি, ৫৮৮১ দ্রষ্টব্য । 

এক রত্তি মানুষ নয় সাত রত্তি আলাপ। 

এক বস্তি সোনা ইত্যাদি, নং ১০১৮ ভ্রষ্টব্য। 

এক রসের রমিক । 

এক রাত্রির দেখা, তুমি প্রাণসখ। ৷ 

এক রাস্তায় হাঁটে, কেউ ভালয় যায় কেউ হোঁচট খায়। 
এক রেক চালের ক্ষিধে কি এক কুন্কোয় যায় 
এক লক্ষ পুত্র তোর সওয়। লক্ষ নাতি । 

কেহ না রহিল আর বংশে দিতে বাতি ॥২ 
[ ১ পাঁ-এক জন না রাখিব (কত্তিবাসের পাঠ )। . 
কত্তিবাসের লক্ষাকাণ্ডে রাবণ সম্বন্ধে উত্ক। নং ৫৩৭১ জষ্টব্য | 
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একলফে ড়ে।১ 

[১ আপ্তসুখী। “ও একলবেড়ে চাল প্রায়ই পিরীতের 
লক্ষণ'--_গিরিশ ঘোষের ভ্রান্তি ] 

এক লাউয়ের বীচি । 

কেউ বা করে কচর-কচর, কেউ বা আছে কচি ॥ 

একল। গেলেও আগে যাই না, 
মুন দিয়ে খেলেও শুধু ভাত খাই না । 

একলা ঘরের মেকলা ৯, খেতে বড় স্থুখ। 

মরতে গেলে ধরতে নেই, এই* বড় ছুখ ॥ 
[ ১ পাঁ একা ঘরের এক ভাই) একল! ঘরের বউ ৰা 
গিঙ্নী। ২ পাঁমারতে। ৩ পাঁতাই] 

একল।৯ ঘরের গিন্নী হব, চাবিকাঠি ঝুলিয়ে নাইতে যাব । 
] ১ পা--একা ] 

একল৷ মায়ের ঝি, গরব করব না তকি। 

একল। ঘরের গিন্নী হলি নাকি মা । 

নিংশ্বাসকে বিশ্বাস নেই, নড়ছে ছটো। পা* ॥ 
[ ১ অর্থাৎ শ্বাশুভীর। মেয়ের শ্বাশুড়ী মৃত্যুশয্যায়, মায়ের 
উক্তি ও মেয়ের প্রত্যুক্তি ] 

এক লাঠিতে১ সাত সাপ। 

[ ১ পা-নড়িতে ] 

এক লোউয়ের বাঁধন১, তার নেই ঘিন্ৎ । 

আড়াপাড়ার লোকেদের মুখখান। চিন্ ॥ 
[ ১ রক্তের বন্ধন। ২ ত্বণা] 

এক শয্যার সাথী, সঙ্গে কাটাই "তি । 

এক শান্কির ইয়ার ।১ 

[১ পশান্কির ইয়ারের! “বারে বারে মুরগী ভূমি” দলে 
ছিলেন” হুতোম প্যাচার নকৃশা। আধুনিক রূপাস্তর-_ 
এক গেলামের ইয়ার ] 
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এক সিউনি* জল সেঁচে কাকা দিলে ছাভ। 
এই মুখে খাবে তুমি বাগ-দিনীর ভাত ॥* 

[১ ফেচনীপান্। পা--কলমী। ২ শিবায়নের কাহিনী 
হইতে ] 

এক সাথে এলাম পাঁচ ভাই, শেষে দেখি ঠাই ঠাই। 
এক সাজে এলাম ভাই। 

কারে পরণে শাড়ি জরী, কারো পরণে ম্যাতাও নাই ॥ 

এক তুর্য্যে ধান শুকিয়ে খাওয়া । 

এক সের চালে পাঁচখান পিটে, 

যার কথা শুনি তার কথা মিঠে। 
এক হইলে গৃহস্থালী, আর নইলে চুণকালি। 
এক হাটে কি মায়ে ঝিয়ে চোর ।৯ 

[ ১ “কি দোষে এক হাটে চোর মায়ে বিয়ে হই*__ 
দা রাষ] 

এক হাটে ছুই দর ।১ 

[১ কারে তুচ্ছ কারে আদর, এক বাজারে দুই দর+__ 
দাও রায়) 

এক হাটে পেঁয়াজ বেচলাম চাঁচা, মোল্লা! হলে কবে । 
এক হাটে বেচতে পারে, 
আর এক হাটে কিন্তে পারে ।, 

[ ১ “ডিপু্টিটা সাহেবকে এক হাটে কিনিতে আর এক হাটে 
বেচিতে পারে' লোকরহম্ত। 'মল্লিকে আমানের এক 
হাটে বেচতে পারে এক হাটে কিনতে পারে'--নবীন 
তপস্থিণী ] 

এক হাত গাছে সাত হাত লাউ। 
এক হাত নড়ে না, ছ'হাত নড়ে। 

এক হাত পায়, এক হাত মাথায়। 

এক হাত লওয়া।, 

[১ অর্থাৎ প্রতিশোধ লওয়া ] 
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এক হাতে ঢাল) এক হাতে তরওয়াল, লড়ব কিনে ।* 

[১ অর্থাৎ ছুই হাতি জোড়া। নং ৩৭৯৩] 
এক হাতে তালি বাজে না 15 

[১ নং ৮৮৬। “তোমরা কিসে ম'লে লাজে, এক হাতে কি 
ভাজি বাজে-দাগু রায় । এক হাতে কখনো কি বেছে 
খাকে তালি' ঈশ্বর গুধ। কেনই বা মন উচাটন হয়, এক 
হাতে ত তালি বাজে না_-কমলে কামিনী। 'নেহাৎ এক হাতে 
তালি বাজে নাই*-_-গিরিশ ঘোষের ব্যায়সা ক! ত্যায়সা ] 

এক হারাই খুঁজে, এক মারাই বুঝে । 
এক হেঁসেলে; তিন রধুনী, পুড়ে মরে তার ফেন-গালুনী 1 

[ ১ পা পাখলে (-প্রী উনানে ) ] 
খকাই একশ ।১ 

[ ১ "মা বলেন আমি এক! এক সহজ _লীলাবতী ] 

একা কাঁদি এক। হাসি, গরম বেধে খাই বাসি । 

একা গেল জল আনতে, সাথে নিয়ে এল প্রাণকাস্তে । 

একা! ছিলাম ঘরের মাঝে মাথার ঠাকুর । 
সতীন এল, আস্তাকুড়েব হলাম কুকুর ॥ 
একাদশ বৃহস্পতি |, 

[১ জন্মলগ্ন হইতে একাদশ স্থানে বৃহস্পতি সমৃদ্ধির চক । 
ইনস্পেক্টর মহলে একাদশ বুহস্পতি'-_হুতোম প্যাচার 
নকৃশা। “যা হোক যেনে তাল হুল, কাগ্ডাবী তোর মিলে 
গেল, একাদশ বৃম্পতি হল এখন লো ধনী”; পুনশ্চ, 
“একাদশ বুস্পতি তোমার, আমার এখন শনিব দশা”-_ 
গোপাল উড়ে। “এখন হে কুবুজাপতি, একাদশ বৃহস্পতি” 
-দাশু রায় ] 

একাদশীর ঠাকুরাণী, ডুব দিয়ে খান পানি ।, 
[ ১ নং ৩৬৬৫, ৩৬৭০ ] 

এক! ছুধে ক্ষীর ছানা ননী ।" 
[ ৯ আলালের ঘরের ছুলালে প্রযুক্ত ] 

একা নদী বিশ ক্রোশ ১ 
[১ পাঁউবু নদী যোল ক্রোশ ] 
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বাংল! প্রবাদ 

একাল্প পাগও পাপ, বাহান্ন পার্টাও পাপ 
[১ ও একাহও পাপ, বাহাযও পাপ-গিরিশ ঘোষের 

শ্বীবৎসচিত্ত। ] 

একা রামে রক্ষা! নাই, সুগ্রীব দোসর৯ | ূ 
[১ পাঁ-দোষর লক্ষণ ) স্থৃগ্রীব তাক্স মিতা । “একে রামে 
রক্ষা নাই, স্ুগ্রীব তার মিতে”। পুনশ্চ, “একে রামে 
রক্ষা নাই, ছুগ্রীব তার হুল ষেনা”-ঈশ্বর গুপ্ত । উদ্ধত 
পাঠ অমৃত বস্থর সাধাস্ বালালীতে ] 

একারে* কাজ দোকরং করা৷ 

[১ একাকার করিয়া । ২ দ্বিগুণ ] 

এ কিকাগী বগী ভস্ম।১ 
[ ১ পাঁ_কাঁগী (কাকী) বগী (বকী) ভন্ম নয়] 

এ কি বিধির বিবেচন1১, লোহ। দিয়ে পেটে সোনা । 
[১ পাঁ-কিবা বিধির বিড়ম্বনা | ২ পাঁ_ লৌহদ্ডে তাড়ে 
সোন! ] 

এ কি বিধির লীলাখেলা, কাকের গলায় তুলসীমাল! । 

এ কি মোর জ্বালা, মেয়ে চামকাটা। ডাল। ৷ 

কানে ছটো ঘুরদুরে, গলায় মতির মালা ॥ 
এ কি হল জ্বাল! । 

যমুনায় জল আনতে গেলে বাঁশী বাজায় কাল! ॥ 

একুশ১ কৌড়া* গুণে খান্*, ফুলের ঘায়ে মূচ্ছা। যান্ধ | 

[১ পাঁ-আশি ; একশ”; পাচশ' ইত্যাদি । ২ বেত বা 
চাবুক । পাুতা। ৩ পাঁ_ একুশ দেশ বেড়িয়ে খান্। 
৪ নং ২৮৮৫) ৫৩৫৭ ] 

একুশ ভাতারের ঘর করে, গর্ব্বে ভূঁয়ে পা না প্ড়ে। 

এ-কৃল ও-কুল ছু কুল গেল। 

বা, এ-কুলও গেল; ও-কুলও গেল ।২ 

[১ পা--এ-কুল ও-কুল ছু'কুল। 'একুল ওকুত গেল, কি 
করিতে কিনা হল+--মাপিক গাঙ্গুলি। “তার ওকুল 
ছুকুল গেল, পাথারে পড়িল সে'--চতীগাস।' "আমার 
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একুল ওকুল ছুকুল গেল, পাখারমধ্যে সীতার বিবন হল/স্- 
কমলাকান্ত্র | “আমার একুল ওকুল দুকুল গেল” রামপ্রসাদ | 
পাছে এ-কুল ও-কুল ছু'কুল যায় তোমার সঙ্গে থেকে থেকে" 
সদা রাঁয়। “একুল ওকুল আমি থেয়েছি ছু'কুল। অকুল 
পাথারে পড়ে হয়েছি ব্যাকুল $-_নববিবিবিলাস। “ওর একুল 
ওকুল রাখবে ছু'কুল মিলে কণ্জনে”-__-অমৃত বন্গুর খাসদখল ] 

একেই ত ধড়ফড়ে বুড়ী, তার ওপর ঢোলের তুড়ি ।১ 
[ ১ পা _ধড়ফটে বুভীর ঢোলে বাড়ি। নং ১১০২] 

একেই নাচুনী বুড়ী, তায় নাতনীর বিয়ে । 
একে১ কাটে ধারে, আরে১ কাটে ভারে ।২ 

[১ পা কেউ); কাবো। ২ পাঁ_যা! না কাটে ধাবে তা 
কাটে ভাবে; ধারে কাটে, না, ভারে কাটে ; ধাবে না 
কাটে ত ভাবে কাটে, ইত্যাছি ] 

একে গুণ. গুণ.১, ছুয়ে পাঠ । 
তিনে গোলমাল, চারে হাট ॥ 

[১ পাঁমিন্মিন্) উন্ঝ ) চুহমুছ ; নিভ্রা। ২ পা 
গল্প ] 

একে গোরা গা, তয় পোয়ের মা ।১ 

[১ একে হুন্দরী তায় সস্তানবতী, সেইজন্ত অহঙ্কার ] 
একে চায় আরে পায়, এক খায় এক ধিতায়১। 

[ ১ পাঁঁ-ভাঙ্গ! নৌকা ছু'হাতে বায়। নং ৯৩০। “একে 

চায় আবে পায় ষাইয়া হীরাবতী'--কবিকন্কণ। “একে চায় 
আরে পায়, তাহার! দেখিল মতিলালও তাহাদেবই একজন*-_- 
আলালের ঘবেব দুলাল ] 

একে ছেঁড়া কাথা, তায় শত তালি। 

একে ছেড়া তায় কালো, বাচার চেয়ে মরণ ভালে । 
একে ত উম1১, তায় তুষের ধুমা । 

[ ১ উত্স, গরম | নং ১৬২৬] 

একে ভ জেলের পো, তায় পোদে গু। 

একে ত নাচুনী কালী*, তাতে মৃদঙ্গের তালি ।২ 

[১ পাঁসুড়ী। নং ১০৯২-৯৩। ২ পা মৃদলের টুরি ] 
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বাংল! প্রবাদ 

একে ত মধুপর্কের বাটি, তায় আধার কাত. । 
একে ত হনুমান, তায় আবার রামের বাণ। 
একে ধরে যারে, দশে বেড়ে তারে। 

একেন পাপ, শতেন পাপ১। 

[১ পাঁ-শতেন কিন্বা ] 

একে বউ নাচনী, তায় খেমটার বাজনি । 

এ কেবল তৃষ কাড়ানো ।১ 
[১ অর্থাৎ নিরর্থক কাজ ] 

একে বাধা, ছুয়ে বিধি, তিনে হয় কার্ধাসিদ্ধি । 

একে বাপ৯, তায় বয়সে বড় ।* 
[১ পা-মাগ। ২ “অমন করে বলবেন না, একে বাপ 

তায় বয়সে বড? নবনাটক ] 

একে বাব! সত্যগীর, পরকে তরাবেন কোথা নিজেই অস্থির । 
একে বেরাল কালো, ভায় গাঙ সাঁতরে এলো। | 

একে বেরাল কালো, 

পাশ গড়াগড়ি দিয়ে আরো রূপ বেরিয়ে পলো । 

একে মনসা ১, তাই ধুনার গন্ধ । 
[ ১ পাঁমনসার কাছে) একে রামানন্দ । একে মনসার 
ফৌসফুস্থনি, ধুনোর গন্ধ তায়'_ ঈশ্বর গুপ্ত । “আমার একি 
দশা, একে মনসা, তাতে ধুনার গন্ধ দাত রায় । অমৃত 
বসুর নামে প্রকাশিত, কিন্ত নৃত্যগোপাল রায়েব রচিত 

হরিশ্চক্্ নাটকে “একে মনসা? পাঠই আছে ] 

একে মরে জেদে, আরে মরে বাদে। 

একে মাস যায় লা ইত্যাদি, নং ১১৮৯ জষটব্য। 

একের ঘা, অপরের ব্যথা । 

একের বোঝ! দশের নড়ি, নং ৪০১৪ ত্রষ্টব্য। 

একে রাড়ের ভাত, তায় মণ্ডরের ডাল। 
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একে শনি, তায় রন্ধগত ।১ 
[ ১ অষ্টম স্থানে (রন্ধ,) আশ্রিত শনি জাতকের প্রাণহানি 
করে। 'সে যে আমার বোন্পো নয় রে, রন্ধ,গত শনি+__ 
গোপাল উড়ে । “একে শনি তায় গত রদ্ধ,, একে মনসা 
তায় ধুনার গন্ধ'-দাশু রায় । “তোমরা চেলা বই ত নয়, 
গ্রহদ্েৰ স্বয়ং আমার রহ্ব,গত'-গিরিশ ঘোনের শ্রীবৎস- 
চিন্তা ] 

একে শালুক, তায় তরঙ্গ । 

একে শোনাও দরদ, যে দরদ নেয় । 

বেদরদীকে দরদ শোনালে ছুন। দরদ দেয় ॥ 

এখন আবার ফুঁ* ফুটেছে। 
[১ পা বোল ] 

এখন জানলে না জানবে পরে, গাঁতি জালেঃ মরবে ঘরে। 

[ ১ জোতদারের ফিকিরে (1), যথা--'অনেক গাঁতিজারও 
জাল ও জুলুমে ভাজা ভাজা”_টেকচাদ ] 

এখান থেকে মারলাম তীর হত্যাদি, নং ৮৪১ দ্রষ্টব্য । 
এখানেও ঘাস জল ইত্যাদি, নং ২৩৮৭ জষ্টব্য। 

এখানেও থোড় দেখি তোরে, গাও পার হলি কমন করে ?১ 

[১ নদীর পারে নিমন্ত্রণ-বাড়ীতেও চিরপবিচত থোড়ের 
ব্ঞ্জন ] 

এখানে নয়, ওখানে ছয়। বা, নয় ছয় করা ১। 

[১ অপচয় করা। নং ৩১৭০ ] 

এখানে* বাড়িৎ। ওখানে* বাড়িৎ, বুড়োবুড়ীর ঠারাঠারি* । 

[১ পা-আড়ায়। ২ লাঠির আঘাত। ৩ পা--পাড়ায়। 
৪ অর্থাৎ কেহ কাহারে সহিত সাক্ষাৎভাবে কথা বলিবে না] 

এ গীয়ের মাতব্বর কে 1_ছিশ্ম ত আমি । 

এ গীয়ের বেকার কে ?--পয়সা পেলেই ত নামি । 

এগার হাত বাছুরের বার হাত শিও, নং ৫৭৫৪ জষটব্য। 
এগুলেও ভেড়ের ভেড়ে ইত্যাদি, নং ২৫৭ প্রষ্টব্য। 



সত 

৯৯২৭ 

১১২৮ 

১৯৭২৯ 

১৯৩০ 

১১৩১ 

১১৩২ 

১১৩৩ 

১১৩৪ 

বাংলা গ্রুবাদ 

এগলে রাম, পেছুলে রীবণ । 

এঙ (আ্যাং)* যায়, বে (বাও) হায়ৎ, 

খল্সে বলে--আমিও যাই* ।* 
[ ১ পা চেও ( মত্ভ্বিশেষ )। ২ প1--উঞ্জায়। ও পা 
উজাই। অথবা খল্সে পুঁটি ধড়ফড়ায় বা ফরফরায় । 
স্নো পুণট ঠ্যাং বাড়ায়। ও নং ৮৮৯৪। 'আ্যাং যায়, 
ব্যাং যায়, খল্সে বলে আমিও যাই, বামুন কায়েতর! 
সভা হয়ে উঠলো দেখে নবশাক, হাড়িশাক, মুচিশীক 
মহাশয়রাও হামা দিতে আরম করিলেন*_হুতোষ 
প্যাচার নকৃশা। 'এং যায় বেং যায় খল্ষে বলে আমিও 
যাই'মপদ খাওয়া বড় দায়। “খ্যাং যায় ব্যাং যায়, খল্সে 
বুডী বলে আমিও যাই”--অমৃত বসুর রাজা বাহাদুর ] 

এ চড়ে পাকা ।, 
[ ৯ অকালপক। “কোষেতে ধরেছে দৌষ জল লা পাইয়া । 
কাঠাল হইল জ্যেঠা এঁচড়ে পাকিয়া ॥- ঈশ্বর গুধ | 
'দার্শনিকেরা ঈশ্বরের এ'চড়ে-পাকা ছেলে" -বাজনারায়ণ 
বস্থ ] 

এচড়ের আঠা, নং ১৬১৮ জ্রষ্টব্য। 

এট। ধরি, না ওট] ধরি, হাতের পাঁচ: ছাড়তে নারি । 

[ ১ নং ৮৭৫০ ভ্রষ্টব্য ] 

এ'টে ধরলে চিচি' করে, ছেড়ে দিলে লক্ক। মারে । 

এঁটে বীধন ফস্কা ইত্যাদি, নং ৫৪০০ জষ্টব্য। 

এটে৯ মেলে, থোড় মেলে না। 

[ ১ কলাগাছের গোড়! বা গেঁড় ] 

এচো কাটা খেয়ে পিত্তি রক্ষা ।১ 

[ ১ 'কোনরূপে পিস্তিরক্ষা এটো কাটা খেয়ে" লিশ্বর গুপ্ত ] 

এটৌকুড়ের১ পাতং স্বর্গে যায় না। 

[ ১ পা-_আত্তাকুড়ের। 'আভ্তাকুড়ের পাত (কখনে! গর্গে 
যায়'_বিয়েপাগলা' বুড়ো । ২ পা এ'টো| পাতার ধুয়া ] 

এটো পাতে বাজ ইত্যাদি, নং ৩২৭১ জষ্টব্য। 
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এড় (আযাড়)-বীচি, কলে'-রোদ পোহাব* ।$ 
[১ অগুকোষ। ২ পা--আবার। ৩ পা--পোহায়। 
৪ অর্থাৎ ছোটলোকের স্পদ্ধী ] 

এড়ায় পর্ববত, বেঁধে সরষে 1১ 
[১ নং ৫২৯০7 ১৪৪৫, ৩৩৭৪, ৮৪৫৮) ৮৬৪৯] 

এঁড়ে আনতে বেঁড়ে পালায়। 

এড়েও দেয় না, বেড়েও মারে । 

এঁড়ে গরু, না, টেনে দো? । 

এঁড়ে ছেলেব৯ কেঁড়ে ডাগর । 

[ ১ অর্থাৎ এড়েলাগ! ছেলেব (নং ১১৪৬)। ২ অর্থাৎ 
পেট মোটা ] 

এড়ে ডাক ডাক।1১ 

[ ১ 'মাধী বলে আলো! সাধী চুপ করি থক । আমি জানি 
এমন বিস্তর এডে ডাক ॥+__ভাবতচন্ত্র ] 

এড়ে (আ্যড়ে১) তেল দেওয়া 1২ 

[ ১ অওকোন। ২ অর্থাৎ খোসামোদ কবা ] 

এড়ে* দিয়ে তেড়ে ধরা । 

[ ১ পা ছেড়ে ] 

এড়ে ম'লো, এড়েব পোকাও মলো। 

এঁড়ের পেটে বাছুব হল বলদেব নাতি । 

এড়ে লাগা ।১ 

[ ১ জননীব গর্ভাবস্থায় স্তম্পান কবিয়া শিশুর রোগ বিশেষ ] 

এত এত মহাবধী, তারা পায় না এক রতি। 

তিনি এমন ভূ'ইএা, আসেন গামল। লইয়া ॥ 

এত ক'রে করি ঘর, তবু মিন্স্স বাসে পব১ ।খ 
[ ১ পাস্তবু মোরে তাবে পব। ২ নং ৭২৬৫] 

এত কলাই ভাতে, ছোট্ঠাকুরের পাতে । 

এত কাল ধরে পড়ালাম “ক') শেষে বললি দস্তা 'সঃ। 
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এড কালে এত খেনু, বেগুনপোড়ায় হাড় পেছু। 
[১ নং ১৭৯৩] 

এত খাই অত খাই, তবু গায়ে গতর নাই। 
এত টাকাই১ যদি খণ, আর এক টাকারং ঘি কিন্।* 

[১ পাঁ_দশ টাকা। ২ পাঁ পয়সার । ৩ নং ১৪২৭ ] 

এত ডাল দিয়েছ ভাতে, তবু নেই বট্ঠাকুরের পাতে । 

এতদিন ছিল না খোঁজখবর, 
ভাগের বেলা এসে জোর-জবর | 

এতদিনে সব শেষ, এখন ছেড়ে চললাম দেশ। 

এত বড় গাছটি, ফল নেই একটি । 
এত বড় বেটা, নাম তার খোশাল*। 

[ ১ (ফা) আনন্দিত, তুষ্ট ] 

এত বড় হয়েছিলাম ঠাকুরের ভাতে । 
একদিন ত খেলাম না ঠাকুরাঁণীর হাতে ॥ 
এ ত মূলোবাড়ী নয়, এ যে বেগুনবাড়ী ।১ 

[ ১ নং ৫৯৭১ প্রষ্টব্য ] 

এত যদি ছিল মনে, তবে সাগর বীধলি কেনে; । 
[ ১ পা--তবে দেখা দিলি কেনে ] 

এত রঙ্গ দেখলাম আমি বলাইয়ের ঘরে এসে । 

মেনী বেরাল তুলে! পেজে কলাবনে বসে ॥ 

এত সখ কপালে ছিল, গাড়র উপর গামছা হল । 

এত নখ যদি কপালে, তবে কেন কাথা বগলে 1। 

এদিক ওদিক ছু'দিক রাখা ।১ ৃঁ 
[ ১ “শেষে এদিক ওদ্বিক ছু'দিক রেখে খেতে |পত ছুধের 
বাি-__আজু পৌসাই ] 

এদিক নেই ওদিক আছে। 
এদিকে আত্তাকুড়, ওদিকে বট্ঠাকুর | 
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এঁদোপেটা৯ খায়-দায়, নেদোপেটার* নামে* ঘায় |, 

[১ পাকেঁকাপেটী। ২ পাঁ_-নেওপেটার ; নাদাপেটীর । 
৩ পাশ্দোষে। 8৪ নং ২১৬১] 

এনে দাঁও কাছে মারি, বাপের পুণ্যে নড়তে নারি। 
এ পিঠ ও পিঠ ছু'পিঠ সমান। 
বা, এ-পিঠও য। ও-পিঠও তা ।১ 

[ ১ নং ৮৫০) ২৫৬৮, ৬৯৭৬) ৭৯৪০ দ্রষ্টব্য ] | 

এ বড় কঠিন ঠাই ইত্যাদি, নং ৮৪৫০ দ্রষ্টব্য! 
এ বলে- আমায় দেখ ও বলে--আমায় দেখ ।১ 

[ ১ অর্থাৎ দু'জনেই তুল্যমূল্য ] 
এ বাড়ী বিয়ে, ও বাড়ী বিয়ে, হেঙল! ম'ল এসে গিয়ে। 

এ বিয়ের এই মন্ত্র, নং ৭৩৮৮ দ্রষ্টব্য | 

এবার ছকুর ছ'খান লাঙল ।* 

[ ১ নং ৬১২] 

এবে বুড়া তবু কিছু গ্র'ড়া আছে শেষে ।১ 
[ ১ "আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়েসে । এবে বুড়া তবু কিছু 
গুঁড়া আছে শেষে ॥+--ভারতচন্জ | নং ৫৯১৫ ] 

এমন কথার মুখে ছাই, 

আমি কি কারো মাখা তামাক খাই। 

এমন করলে শেষে, রইতে দিলে না দেশে । 

এমন কুটুম কই বা পাই, 
কাটাখান্ থুয়ে লেজাখান্ খাই। 
এমন ছাইও ভালমাম্ুষে খায়, 
পাস্তা ভাতে ঘি১ ভেসে যায় 

[ ১৯ নং ১৮৭৫, ৩৭৪৬, ৪৭১৩, ৫০৫১ ] 

এমন ঠাই বসবে, কেউ না বলে-_উঠ। 
এমন কথা। বলবে, কেউ না বলে--ঝুঁট ॥ 
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এমন দিন হবে কবে, প্রাণবন্ধু কথা কবে। 

এমন দেখিনি বাপের বাপে, মেয়ে হয়ে বলদে চাপে । 

এমন ধন পেলে, নরকে যাই স্বর্গ ফেলে । 

এমন পদার্থ ছেড়ে, মালা জপে কোন্ ভেড়ের ভেড়ে। 

এমন বউ যার ঘরে থাকে, তরে যায় সে ঘোর বিপাকে । 

এমন১ ভাত বাড়ে যে বেরাল ডিওতে পারে না। 

[১ অর্থাৎ অধিক ] 

এমন সুন্দরীর হাবা বর, হঃখে প্রাণ জর-জর । 

এমন সুন্দরের মুখে ছাই, জাতি-কুলের ঠিক নাই । 
এমনি করেছে» বিধি । 

ঘোল খাবেন রামকৃষ্ণৎ কড়ি দেবেন নিধি । 

[১ পাঁ এমন রাজার রাজ্যে কে করেছে । ২ পা- কষ্খদাস] 

এমনি যায় না মাস, আবার ছ"দিন বেশি 1১ 

[ ১ পাঁ_একে মাস যাঁয় না, তাঁয় বত্রিশে ] 
এমনি হয়েছে ঘোর কলি ইত্যাদি, নং ১৯৭৫৭ জষ্টব্য। 

এ মা, ও মাসী, তবে কেন উপবাসী। 

এয়স! দিন নেহি রহেগা ।১ 

[১ « 'ষ্যায়সা দিন নেহি রছেগা+ অঙ্কিত আজটি পবেছেন ? 
কিন্ত কিছুতেই শাস্তি লাভ কত্তে পাচ্ছেন না" ভতোম 
প্যাচার নকৃশা ] 

এয়োতির পুত খেল্তে যায় ।১ 
[ ১ মৃত হইলেও মুত বলিতে নাই, কারণ সধবা স্ত্রীর পুনরায় 
পুত্র-সম্ভাবনা রহিয়াছে । “ওগো মা ভোমার বাছ1 খেলাতে 
গিয়াছে-স্ঘনরাম চক্রবর্তী ] 

এয়োর ন। পড়ল সি'থায় পানি, 

রাড়ীর* হল চাল-চাপানি। 

[ ১ বিধবার ] 
এয়ে! স্ত্রী, শতেক জী । 
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এর কথ। ওরে, ধর! পড়লে মরে। 
এর চেয়ে কিবা আছে কলির কথা । 

ভাতার ন হতে হল প্রসবের ব্যথা ॥ 
এরগুও গাছ, পুঁটিও মাছ। 
এরগ্তোইপি জ্রমায়তে |, 

[১ সং--নিরস্তপাদপে দেশে এরখোইপি জ্রমায়তে নং 
৭৩৬৮ ] 

এর দেখি ভিরকুটি, খেতে চান্ ছধরুটি । 

এর পরে খাবে কি ইত্যাদি, নং ৮৭৫ দ্রব্য | 

এর যুণ্ড ওর ঘাড়ে ।১ 

[ ১ “কতক সাহেবকে দিতাম, কতক আপনি লইভাম, তার 
পরে এব মুখ ওর ঘাডে দিয়া হর বব সর কবিতাম+-_- 
আলালের ঘরের দুলাল ] 

এ রোগের এই ওষুধ ।১ 

1 ১ পা-এ রোগেব ওষুধ নেই। নং ৬৩০০, ৭৪৫০ ] 

এল ভাই, এল পানি, কি করবে ওঝা গেয়ানী১ । 
[১ জ্ঞানী] 

এলাচি ন! দারুচিনি, খেলে পরে তবে চিনি । 
এলাহি১ কাণ্ড বা এলাহি কারখান! । 

[ ১ (আ) বিস্তৃত, ফালাও ] 
এলোচুলে তেল দেয় না । 

এলো শ্রাদ্ধের গুতো দক্ষিণ! । 

এস লক্ষ্মী ইত্যাদি, নং ৩৯৩৩ ভ্রষ্টব্য । 
এসেছি একা ইত্যাদি, নং ৬৮৫ দ্রষ্টব্য । 

এসেছি যে কাজে, কই ন! তা ল।জে। 

এসে যায় শিক্ষায় নীত,১ ভারে বলি পুরোহিত ।ং 
[॥ ১ পাঁ-আসে যায়, করে ছিত) কঃরে কুলায়, করে ছিত 3 
নেয় থোয় কমে হিত। ২ নবনাটক ] 

১৯৬ 
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এম্পার কি ওস্পার।১ 
[১ দেবেন স্থির করিলেন, শ্বয়ং হীরার বাড়ী গিয়া এস্পার 
কি ওস্পার য! হয় একটা করিয়া আসিবেন”-_বিষবৃক্ষ | 
“বার বার তিন বার! কাল এম্পার কি ওম্পার'--অন্ৃত 
বন্থুর চোরের উপর বাটপাড়ি। “এস্পার কি ওস্পার, মেরে 
এমনেও গেছে অমনেও গেছে+-সগিরিশ ঘোষের য্যায়সা 
কা ত্যায়সা ] 

ওই ওই ওই, কার কথ! কই। 

বউ বলে--আন্। ঝি বলে--রান্১ | 

টানাটানি হয় লয়ে শ্বাশুড়ীর প্রাণ | 

[১রাধ] 

ওই রঙ্গের রঙ্গী বউ, পাকল মাথার কেশ । 

বউ বড় ভাগ্যবতী, তার গঙ্গ বয় সন্দেশ১ ॥ 
[ ১ নং ৮৭১] 

ওই রোগেই ত ঘোড়া মরে ।১ 

[ ১ গচ্ছিত ঘোড়া আত্মসাৎ করিয়া, মরা গরুর মুণ্ড দেখাইয়া 
ঘোড়া মরিয়া গিয়াছে বলাতে, ঘোড়ার অধিকারী যখন 
অবিশ্বাস করিল যে, ঘোড়ার এরূপ দীত হয় না, তখন ঘোড়া 
এইরূপ দস্তবিকৃতির রোগেই মরে বলিয়া বুঝাইবার চেষ্টার 
কাহিনী হইতে ] 

€ কথ। কারে কও, বীজধান নে" ঘরে যাও । 

ওত * বুঝে হাত মারা । 
[ ১ (আ1) বথৎ সময় ] 

ও?গ] জ্যেঠা !_-কি কয় রে বেটা ।১ 
[১ অর্থাৎ জ্যেঠা সম্পর্ক পাতাইয়া গায়ে-াঁড়া আত্মীয়ত! 
প্রকাশের উত্তর ] 

ওঝা আনলাম মাকে ভাল করতে । | 
ওঝা! চায় মাকে বিয়ে করতে ॥ 
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ওঝার ঘাড়ে ভূত | 

[ ১ পা--বোঝা (অর্থাৎ ভূতের বোঝা )। নং ৭৬৯৪ 
দ্রষ্টব্য । ২ “ওঝার ঘাডে বোঝা'-_-ভাবতচন্ত্র ] 

ওঝার বেট। বনগক । 

ওঠ ছড়ি, তোর বিয়ে, নেকড়ায় আগুন দিয়ে* ।* 

[ ১ পা বাড়া ভাত খেয়ে ) হাতে তালি দিয়ে, ইত্যাদি । 
২ এ কি ওঠ ছুঁডি তোব বিয়ে যাছু, চাদ ধরি হাত 
বাড়ায়ে--গোপাল উডে। এদন ক্ষণ চাই নিরূপণ, ওঠ 
ছুঁডি তোব বিষে নয়+--দাশু বায় । লোকে বলে--ওঠ 
ছুঁডি তোব বে, আমাব মেয়েদের কপালে তাই ঘটেছে” 
কুলীনকুলসব্বন্থ । “দিদিমা, আমার ওঠ ছু'ডি তোর 
বিয়ে-কমলে কামিনী ] 

*ফ্র্গায়েব ডাক্া ১ 

[ ১ 'বিপদ্কালে কেউ কোথা নাই, ঘববাডী ওডগাক্সের 
ডাঙ্গা+--কমলাকান্ত ] 

ওডন কাড়ে ইত্যাপি, নং ৭৭০ জষ্রব)। 

ওদ1১ ধানের চাল দড়, গোদ। পায়ের লাখি দড়ত । 

[ ১ পাঁআউশ | 'ওদা-আর্র) বর্ষাকালে উৎপপ্ন আউশ 
ধানেব চাল মোটা হয। ২ পা-ঠ্যাঙের। ৩ নং ৭৭৯, 
২৬১৯] 

ওদ। ধানের বার।১ বাঁধে, তারে কয় বাধুনী। 
ওদা ধানের ভাত রাুুধ, তাবে কয় রাধুনী ॥ 

[১ টে'কিতে চাল কোটা ] 

ওদের বউ নথ পবেছে, সাত সাঙ্গাতে১ বয়। 

নাকে কেমন রয়, না, ওরাই শুধু কয় ॥ 
॥ ১ সাঙজ।-বাশের ভাবা । পা--সাঙাতে (- সাঙ্গাতে) ] 

ও ভাই থম্থম্। 

উলুবনে আছে যে সেই বা কিসে কম ॥ 
ওরে* আমার অক্রুর খুড়ো । 

[১ পা-উনি। পুরাণে কৃষ্ণের পিতৃব্য অক্রুর কৃষ্ণকে 
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বন্দাবন হইতে মথুরায় লইয়া গিয়া ব্রজবাসিদের প্রতি ক্রুরই 
হুই়্াছিলেন ] 

ওরে আমার তুমি, নং ৬২১ পষ্টব্য। 

ওয়ে আমার কে রে, শেজে-মুতো।” নে রে। 

[ ১ যেশিশু বাত্রিতে শয্যায় প্রঅীব করে তাহাকে তেমাথার 

রাস্তা বসাইয়া রাখে ; তাহাকে কেহ সম্বোধন কবিলে সে 

“শেজে-মুতো| নে রে+ বলিয়া পলাইয়া যায়। ইহাতে নাকি 
বদ অত্যাস ভাল হইয়! যায়। তুকের প্রবাদ | 

ওরে আমাব ননী । 

সাধ গিয়েছে খেতে তোব উলুবেড়ের ফেনী । 

[ ১ ফেণাবাতাসা] 

ওরে আমার ষোল কড়া, ঘবে ভাঁত নেই বেগুনপোডা 

ওরে আমার শ্রীপঞ্চমী ।১ 
[ ১ লেখাপডায় অনভিজ্ঞ; সবস্ব ভীপৃজাব দিন অনধ্যায। 
ছু শ্রীপঞ্চমীব সঙ্গে তো মুখ দেখাদেখি নাই দেখচি”-- 
নবশাটক ] 

ওরে আমাব.হরে । 

কে নেবে আমার সাঁবর পেতে ১১ কে নেবে মামা ধবে॥ 

[ ১ ছোট পাত্র বা চুবডি। নং ২৪৭৮] 
ওরে আমাব হীবে। 

কি সাধ গিয়েছে খেতে ছুতোব-কোটা চিড়ে১ ॥ 
[১ ুতাব হাটের মাঝে চিগা কোটে খই ভাজে'-_ 
কবিকঙ্কপ | 

ওরে ওরে ভাই রে, কেউ কারে নই১ রে। 
[ ১ পাঁ নয় ] 

ওরে নোলা, ভাজনা খোলা ১। 

এটা নোলা, পরের ঘর, ওরে নোলা সামাল কর 1 
[১ খই ইত্যাদি ভাজিবার পাত্র ঃ যথা_“আমি ময়রা 
ভোলা, হুরুর চেলা, বাগবাজারে বই। চিস্তামণির চরণ 



২২৩৪ 

১২৩৫ 

১২৩৬ 

১২৩৭ 

১২৩৮ 

১২৩০৪) 

১২৪০ 

১৯০৪১ 

১২৪২ 

১২৪৩ 

১২৪৪ 

১২৪৫ 

৯২৪৬ 

১২৪৭ 

প্রবাদ-সংগ্রহ ১৯৫ 

চিন্তি ভাভনা খেলায় তাজি খই ॥+-- ভোলা যয়রা 
কবিওয়ালা । ২ নং ৪৭৭৫] 

ওরে পাগলা! তাত খাবি ইত্যাদি, নং ৮৪৪৭ দ্রব্য | 

ওরে ভাই কালু। 

কাবো পাতে মাগুব মাছ, কাবো পাতে আলু ॥ 
ওল কচু মান, তিনই সমান । 

ওল খেয়ে কবেছি গোল, ঠাকুরঝি তুই ঠ্েতুল গোল্। 

ওল ধবেছে নিজেব গুণ। 

ওল বলে--মানকচু ভাষা তুমি নাকি লাগ । 

গলাউঠাব নাভী, মৌলবীব দাডি। 

জঙ্গলের গাই১, তিনে বিশ্বাস নাই ॥ 

| ১ বাঘেব মুখে পড়া স্বাভীবিক। 

ওলা১ বান্তে মলেব দায। 

[ ১ ওলাউঠাষ দাস্ত ও বমি হয] 

ওলে আব ঘোলে, প্রত্যয যেও ন। বমণীব বোলে 1১ 

[| ১ নং ১২৬৪ ] 

ওলে! আমাব কম্লি-লতা১, জল শুকোলে বই?ব কোথা । 

[ ১ পা-ওগে লো কল্মি-লতা ] 

ওরে গোদী, গেদেব পানে চেষে কথা ক”।১ 
[ ১ নং ২৬২০ ] 

লো! বঙ্গী, তোব ঘব পুডছে, পুড়ক গিষে ঘর । 
আমাব বঙ্গ পুডবে না ত, তাতে কিব। ভব ॥১ 

[ ১ নং ৬২৪২ ] 

ওষুধ ধবেছে।১ 
[১ “বিন্দি পোড়াকপালীব আচ্ছা ওষুধ, বেশ ধবেছে*_ 
জামাই বাবিক ] 

ওষুধ ফেলে খলে কামড । 

ওস্তাদের মাব শেষ বাত্রে। 

নং ৮৮০৫ ] 
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উষধ না খায় যার নিকটে মরণ 1৯ 

[১ কত্তিবাস।--নং ৬৪৫৬ ] 

ওষধার্ধে স্ুরাপান, মাত্র থাকলেই মাত্রাজ্ঞান» | 

[ ১ পাঁ_-পান না ধাডালেই থাকে মান ] 

কংস গেল রসাতল, ধন্মেব রহিল বল। 

কংস মামার১ আদর। 

[ ১ কংস ছিলেন কষ্চ-জননী দেবকীর পিভৃব্য উগ্রসেনের 
পুত, সুতরাং সম্পর্কে কষ্জের মাতুল ] 

কংস রাজার বদ্ ফরমাস। 

“ক' অক্ষর গোমাংস ।+ , 

[ ১"ইহাব উদবে ক অক্ষর গোমাংস, শুদ্ধ। অশ্তদ্ধ কথাই 
অনর্গল কহিতেছে'__কুল।নকুলসব্বন্থ । “পনিচয় দিস্ 
রাজার বংশ, বেটাদেব ক অক্ষর গোমাংস” ) প্নশ্চ, “পেটে 
নাই বিদ্ভাব অংশ, ক অক্ষব গোম1ংস' পশু বাঘ। “ক 
অক্ষব গোমাংস, ও আবাব শোনাছে এসেছেন ক্ষাবোদ 

বিদ্ভাবিনোদেব নিযতি ।--নং ১৩৬৬, ৫২২৫ ] 

“ক? অক্ষর জ্ঞান নাই, ব্রহ্মাবিচার | 

কই গো তোমার চুড়েবীাশী, আমব!| সবাই উপবাসী । 

কইতে কইতে মুখ বাড়ে, খাইতে খাইতে পেট বাড়ে১। 

[ ১ পাঁ দিতে দিতে হাতত বাছে নং ১৩৩৬] 

কইতে* জান্লে ঘাটিং না, বস্তে জানলে উঠিৎ না। 
[ ১ পাঁ--বল্তে ৷ ২ ঘাট মানা বা পরাজয় স্বার্কার করা। 
৩ পা--ঠকি ] 

কই বা ফকির কই বা দরগা, কই ব। ছ'ত, কই ব বরগ। | 

কইবার কথা নয়, তবু কথা কইতে হয়১ । 
[ ১ পা--না কইলেও তবু নয়। সমগ্র প্রবাদেক্ রূপান্তর 
--কইবার নয়, কইতেও হয় ] 
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কইমাছের প্রাণ, অল্লেতে না যান্।, 
[১ লং ৪৯৬৭, ৫১৫৫ | “আমাদের কৈমাছের প্রাণ, মরেও 

আমাদের মরণ নেই” _দ্বিজেন্দ্র রাক্মের ত্র্যহস্পশ ] 
কইলে কথা নাড়াচাড়া, না কইলে পেটভরা ৷ 

কইলে জাত যায়, নইলে ন। ১ 
[| ১ নং ৫৪৯০ ] 

কখনে কুলায় তেতুল-পাতায়, 

কখনো কুলায় না মান-পাতায়। 
[ ১ নং ৭০৫৯ ] 

কখনো খেও না ওলে» আর 'ঘালে। 

কখনো ভুলো না ঢেমনার বোলে ॥ 
| ১ পা-তালে। নং ১২৪১] 

কখনে। দিন বড়, কখনো রাত বড । 

কখনো দিলে না এককড়। ফুল, 

হেগে ভরালে গাঙের১ কুল। 
[ ১ পা--গঙার ] 

কখনো বা মানুবেতে ঝোলে-ভাতে খায় । 

কখনো বা চাল চিবেতে ফেকে। উড়ে যায় ॥ 

কখনো! বা লাল গামছ!1, লোকে দেখে ফিরে । 

কখনো বা ছেড়া গামছা, গণ্ড। দশ গিরে ॥ 

ক-খ'র সঙ্গে কোমরাকোমরি১। 
[১ কুম্তি। অর্থাৎ বিদ্যার পরিচয় ] 

কচি খুকী*», কুলোয় শুয়ে* তুলোয় ছুধ খান।” 
[ ১ পা-খোকা। ২ পা-_-এই ছুই»শব্দ বাদ। ৩ 'আ মরি, 
তুলোয় ক'রে ছুধ খান”--গিরিশ ঘোষের বিষাদ ] 

কচি পাঁঠা১, পাক! মেষ, দইতে আগা, ঘোলের শেষ। 

শাকের ছা মাছের মা, ডাক বলে, বেছে খা? ॥২ 
[ ১ পা-অজা জালি। ২ উপাদেয় আহাধ্য ।--ডাকের 
বচন। অমৃত বসুর নবযৌবনে বুদ্ধ মেষ এইরূপ পাঠ 
আছে ] 
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কচ কাটতে কাটতেই ডাকাত। 
কচুকাট। করা ।» 

[ ১ "অমর মোগল সৈস্ককে মেবাব বুদ্ধে কঢুকাটা কবেছে 
-দ্বিজেন্্র বাষেব মেবারপতন ] 

কচুপাঁতে বজ্বাঘাত।, 
[ ১ নং ৩২৭১, 2৯৪৬ ] 

কচুপোঁডা খাওয়া ।* 

[ ১ 'কচুপোড়া খাও, উঠছি অমনি পেছু ডাকপ্+_-আলালেব 
ঘরেব দুলাল। “আবে খেলে কচুপোডা, ভাল সমষ ভাল 

পৌডা”লিশু বাযর়। 'সব বকম কটু কেবল কচুপোড়া 
বাকি--দেবেন্দ্র সেনের দগ্ধ কচু] 

কচুবনে খটাশ বাঘ ।; 
[১ নং ৩৮৫, ৮৪০৫ ] 

কচুবনের কালাচাদ ।১ 
[ ১ লীলাবতীচ্ে প্রযুক্ত । “আমি কচুবনেব কালাটাদ, 
ক্যাসে আমাব প্রেমের ফীদ*_-অমুত বস্গুব যাছুকবী ] 

কচুব নামেই গলা চুলকোয । 

কচুব বেট? ঘেচু, সড বাডেন ত মান১। 
[ ১ ম'নকটু। প্লেন বিযাছে ] 

কচ্ছপ যখন জলে থাকে, ডেগাষ ডিমে নজব বাখে ।১ 

[ ১ “কচ্ছপ জলে থেকেও ভাঙ্গাস্থ ডিমেক প্রত্চি যেমন মন 
বাখে, সেইক্প অনেকে দালানে বসে বাবুব সঙ্গে কথাবার্তীব 
মধ্যে আপনাব জুতোর ওপাবও নজব বেখেছিলেন”__ 

হুতোম প্যাচাব নকৃশা ] 

কচ্ছপের কামড১ | 

[ ১ সহজে ছাড়ে না] 
কঞ্চি খবরদার ।১ 

[ ১ অর্থাৎ বাঁশেব চেয়ে কঞ্চি শক্ত বলিষা সার্ব্ধান হওয়া 
প্রয়োজন ] 

কঞ্চিতে বংশলোচন* জল্মান। 
[ ১ বংশরোচনা, বংশক্ষীর, ওঁষধধে লাগে । “বড বড় বাশ 
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ঝা সমূলে উচ্ছন্ন হলো, কঞ্চিতে বংশলোচন জন্মাতে 
লাগলো? নবে। মুহ্দী, ছিরে বেণে, পুঁটে তেলি রাজা হলো, 
--ছুতোম প্যাচার নকৃশা । নং ৮১৭১] 

কটি ছেলে, না, পুড়িয়ে খাব ।* 

[ ১ অসংবদ্ধ কথা, কাঁপা লোকের মত ] 

কড়িও ছয় বুড়ি, দইও চাঁপ, চাপ.। 

কড়ি-কপালে মানুষ । 

কড়িকাঠ ব। বরগ। গোনা ।১ 

[ ১ চালের বাতা গোনা” এইপ্পও শোন! যায়! "আমি 
আজ দশ দিন জামাই বারিকেব বরগা গুণছি'-্জামাই 

বারিক। “কাজকর্টে মন নাই, কেবল ঘরে বসিয়! কড়ি 
ঠাণিতেন+বিষবৃক্ষ | 'এদ্দিন কোন আবাগী আমার 
বরগা-গোনাব বন্দোবস্ত করে দিত+ অমৃত বস্থুর ভিস্মিশ ] 

কড়ি কৃষ্ণ ছুই ভাই, কড়ি হলে কৃষ্ণ পাই ।১ 
[ ১ নং ১২৯৮] 

কডিতে বুডাব বিয়া, কড়ি-লোভে মরে গিয়া ।১ 
[ ১ ভারতচন্ত্র। “লৌকিক রূপাস্তব এইরূপও শোনা যায়_- 
কির মাথার বুড়োব বিয়ে, কি লেগে মরে গিয়ে ।--কডি 
থাকলে বুডোব বিষে--ন্রপীদ পক্ষী । 'কড়িতে বুড়াব 
বিয়ে হয+'আলালের ঘরেব দুলাল ] 

কড়ি*্* তোমার, ভোগ আমাব। 

কড়ি থাকলে বেয়াইয়ের বাপের শ্রাদ্ধ হয়। 

না থাকলে নিজের বাপের শ্রাদ্ধও নয় ॥ 

কড়ি দিয়ে কানা গরু কেনা । 

কড়ি দিয়ে কানা পেয়াদা, নং ৮৫৩৫ জষ্টব্য | 

কড়ি২ দিয়ে কিনব দই, গয়ল। শ মোর কিসের সই । 

[ ১ পা--পয়সা। ২ পাঁখাব। ৩ পাকি করবে মোর 
গয়লা, সই ] 

* এই প্রবাদগুলিতে 'কড়ি' স্থলে “টাক' ব1 'পঞ্নসা' এইরূপ পাঠান্তরও শোন বার। 
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কড়ি দিয়ে চিলি নারী, নারী দিয়ে নর । 

কুড়ি দিয়ে দড়ি কলসী কেনা, নং ৩৯৭১ প্রষ্টব্য । 

কড়ি দিযে বিয়ে করলাম, জুড়ে রইল ঘর । 

আমার পুত, আমার ক্ষেত, আমিই হলাম পর ॥ 
কড়ি দিয়ে হেটে নদী পার ।* 

[১ নং ৪৬২৫] 

কড়ি ধুয়ে কড়ির জলও দেয়» না । 
[ ১ পা দেব] 

কড়ি নেই বিষে ফাদে ইত্যাদি, নং ৫৮৪১ দ্রষ্টব্য । 

কড়ি পেলে হরি মেলে ।» 

[ ১ নং ১২৮৮] 

কড়ি ফট্কা চিড়া দই, বন্ধু নাই কড়ি বই*৯, 

কড়িতে বাঘেব ছুধ মেলে ।* 

[ ১ পা-কডি বিনা বন্ধু কই । ২ ভাবতচন্দ্র | 

কড়ির কেনা হাস, ঠেঙ অবধি মাস । 

কড়ির জিনিস পড়িস্ না । 

কড়ির লোভে কুড়েরও» আছ্গুল চোষে । 

[ ১ কুঠে বা কুষ্ঠব্যাধিগ্রর্ত লোকেরও ] 

কড়ি লবে গুণে, পথ চলবে জেনে । 

কণ্টকেনৈব কণ্টকম্।» 

[ ১ দ্বিজেন্্র রায়ের চন্দ্রগুপ্তে উদ্ধৃত ।--নং ১৬০৪ ] 

কগ্ায় তেঁতুল দিলে দই হয়। 

কতই না দেখব আর ইত্যাদি, নং ১৭৯১ দ্রষ্টব্য । 

কতই কা কবুতর৯, কতই বা মন্তর । 
[ ১ অর্থাৎ পীরের দরগায় উৎসগাকৃত ] 

কতকের ঢেকি, না, বাবল। কাঠ । 
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কতক্ষণ জলের তিলক রহে ভালে । 

,কতৃক্ষণ রহে শিল! শুন্ঠেতে মারিলে ॥৯ 
[১ কাশীরাম দাস, মহাভারত, অর্জুনের লক্ষ্যতেদ। 
ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্দমঙগলে, কানাড়ার স্বয়ংবরে, অছ-- 
“কতক্ষণ জলের তিলক রয় ভালে । কতক্ষণ বয় শিল! 
শৃন্যেতে ফেলিলে ॥” 

কত গণ্ডা এল গেল, বাকি রয়েছে ধন! । 

কত জলে কত মশরি ভেজে । 

কত দুঃখের নীলমণি, জানে তা দিদি রোহিশী | 

কত ছুধে কত জল । 

কত ধাঁনে কত চাল১, গিন্নী বিনা আল্্-থাল্হ । 

[ ১ পাঁ_সেই ধানে সেই চাল। ২ এলোমেলো! । কারণ, 
সব ধানে চাল হয় না) অতএব সংসাবে ধাশ-চালের ঘআয়- 

ব্যযেব খববেব দাখিতববোধ ] 

কত ভাত'কে ছুধ দিয়ে খায়। 

কত মণি পড়ে আছে চিস্থামণির নাচছ্য়ারে১ | 
| ১ নাছ বা স্ব দরজায় ] 

কত রঙ্গ দেখালি, মাসী । 

কত রবি জলে রে, কেবা আখি মেলে রে ।১ 

[ ১ গৃহদাহে শায়িত অলস ব্যক্তির উক্তি ।_-নং ১৯৩৮ ] 

কত রন্তা ভবিষ্যতি ১, আরো! কিবা আছে গতি । 
[ ১ সং-_কতবং বা 'ভবিষ্যতি 1 নং ৯৭] 

কত শত গেল রী, শেওড়াতলার১ চককোত্ীৎ । 
[১ পা ভৈরল্গতলার | ২ চক্রবস্তী ] 

কত সন্ধে ভাতার পায়, শোবার বেলা গয়না চায়।১ 
[ ১ নং ৬২০৬, ৬২১৬ ] 

কত সাধ৯১ যায় রে চিতে, ফোগ লা দাতে মিশি দিতে । 

[১ পা-কত বুডোর (বা বুডভীর )। ২ পাঁ হয় ] 

কত সাধ যায় রে চিতে, বেগুন গাছে আকশি দিতে ১। 
[১ নং ৫৯৭২] 
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কত সাধ যায় রে চিতে, মলের আগে চুটুকি দিতে । 

কত সাধ যায় রে প্রাণে, ঝুমকো। ঢেঁড়ি১ পরব কানে । 
[ ১ (হি) এক প্রকার কর্ণভূষণ ] 

কত সাধ যায় রে প্রাণে, ঝুল্ৰ গিয়ে আম-বাগানে । 

কত হাতী গেল তল ইত্যাদি, নং ৮৬৮১ দ্রষ্টব্য । 

কথা, কড়া, কারসাজি, তিন “ক'তে কবিরাজি ।১ 
| ১ নং ৩০৫৯] 

কথা কয় যেন মা গৌসাই, পদ পুরাণ কিছু নাই । 

কথা ছিল না দিলে গাল ইত্যাদি, নং ৩২৩২ জষ্টব্য। 

কথাটা কইলে বাথাট মরে, বিনয়েতে কি না করে। 

কথাতে সাউন শু'ড়ি, কথাতে ছু্ড়ী বুড়ীং । 
[১ সাহু-বণিক। | ২ পাকথাতে বাটপাডি ] 

কথাতে ১ হাতী পায়, কথাতে১ হাতীর পায় ।২ 

| ১ পাঁবাতে ; বাক্যে? কথায় লোকে । ২ মৃত্যুঞ্জয়ের 

প্রবোধচন্্রিকা, প্রথম স্তবক, চতুর্থ কুত্ম, দ্রষ্টব্য 
কথা দিয়ে কথা নেওয়1 1১ 

[ ১ অর্থাৎ বিশ্বাস জন্মাইয়] মনের কথা বাহির কর! ] 
কথা পাকে পৌতা বা পুতে রাখা ।+ 

[ ১ 'পাঁকে পৌত যত কিছু চাতুরী-বচন” ) পুনশ্চ, “নটী বলে 
শুন কথ! সব পুঁতে পাঁকে”+-ঘনরাম চক্রবত্তী। “আমি সে 
সকল পাঁকে পুঁতেছি, সে কথায় আর কাজ নাই+__কুলীন- 
কুলসর্বন্ব। নং ৭৮৯৩ ] 

কথা বল্ব কি জিব নেড়ে, জিব নিল কাকে কেড়ে। 

কথা বেচে খাওয়া |১ 

[| ১ “বেশ্তার বেহদ্দ পেস! কথ] বেচে থায়'-ৃহমচন্্রের 
বাজিমাৎ (উকিলেব স্ত্রীর উক্তি) ] 

কথায় কথা বাড়ে, জলে বাড়ে ধান। 

বাপের বাড়ী থাকলে মেয়ের বাড়ে অপমান) ॥ 
[ ১ নং ৫০৫১, ৫৬৮৮) ৮৪৬৭ ] 
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কথায় কথ! বাড়ে, ভোজনে পেট বাড়ে ।১ 

[ ১ নং ১২৫৬] 

কথায় কথা বাড়ে, মথনে বাড়ে ঘি। 

বাপে পুত বাড়ায়১, মায়ে বাড়ায় ঝি ॥ 

[ ১ প্রশ্রয় দেষ ] 

কথায় কারো ঘটে না অভাব । 

কথায় ছি দেওয়।।১ 

[১ নং ৫৮৯। একেব কথাব সহিত আন্তের কথ। যোগাইয়। 
দেওয়া] 

কথায় টলাব চেয়ে পায়ে টলা ভাল । 

কথায় ধন্য, কাজে শূন্য | 

কথায় বার্তায় স্থবপারিশ, মাঠা নিস্ ত ছাল] আনিস্।১ 
[ ১ নং ৮৮৭৭ ] 

কথায় মন ভেজে, চিড়ে ভেজে না।১ 

[১ নং ৬৮০৩, ৭৯৪৯ দ্রষ্টব্য ] 

কথায় মোড়ল চিনি, দাত] চিনি দানে। 

গৌয়ার চিনিতে পারি কর্কশ বচনে ॥ 

কথায় রাজা উজীব মাবা, নং ২৭৪৮ জষ্টবা | 

কথায় শুধু চাদে হাত।* 

| ১ নং ২১০ ] 

কথার কথ কাজের নয় |, 

[ ১ “থাকিবে ন! তোমার কথা, সে তো! কেবল কথার কথা 
-দাশু রায়। তোল] সে কি কথাব কথা, প্রাণ যে প্রীণে 
গাথা”_গোপাল উড়ে] 

কথার গুণে তরি, কথার দো: মরি । 

কথার গ্রণে বার্তা নষ্ট । 

কথার ঘ! সয় না, হাতের ঘ। সয়। 

কথার চোটে খাদের কেঁচো মোচড দিয়ে ওঠে । 
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কথার তুবড়ি। কথার শ্রান্ধ। 
কথার দই কথার চিড়ে, না খাও'ত আমার কিরে ।১ 

[১ নং ৩৫৭৭ ] 

কথার দোষে কাধ্য নষ্ট, ভিক্ষায় নষ্ট মান। 

গিন্নীর দোষে গৃহ নষ্ট, লক্ষ্মী ছেড়ে যান১ ॥ 
[ ১ নং ২৫২৭, ৭৫৭৫) ৭৫৭৭ ] 

কথাব ধুকডি বা ধোকড়১। 

| ১ ছিন্ন বস্ত্র বা থলি। 'যিথ্য! কথার ধুকড়ি ওটা, সত্য কয় 
না একটি ফৌটা- দাশ বাধ। নং ২০৫৭ ] 

কথার ন।ম মধুবাণী, যি কথা কইতে জনি। 

কথার নেই মাথা, বেঙে খায় চিড়ে দই । 

কথাব পিঠে কথা । 

কথার পেঁচাপেচি, কাজের আচাআচি। 

কথার মারপেঁচ । 

কথার মার বড় মাব 1১ 

| ১ নঃ ৮৭৯২ ] 

কথার হাত পা বাহিব কবা ।১ 

[ ১ অর্থাৎ আসল কথা বিস্কৃত কব! বা আক্ঞগুবি কথা! 
জুড়িযা দেওয়া ] 

কথা শুনে (বা দেখে শুনে ) হবিভক্তি উড়ে যায়।, 

[ ১ শুধু ছবিতক্তি উডে যাওয়া” (-অশ্রদ্ধা ₹ওয়]) এই 
বাক্যটিও প্রবাদ স্বরূপ হইয়া গিয়াছে । "লোকে বলে 
হবিতক্ত, হুরিভক্তি উড়ে যাষ ওরে দেখে বায়। 
'তারপব হাব বঙ দেখে হরিভুক্তি উডে গেল”-কিলীনকুল- 
সর্বস্ব | নং ৬৯১৫ জষ্টব্য ] 

কদমগাছেব কানাই ।+ 
[ ১ লম্পট ] 

কদমগাছেব কানু, 

দিন নাই রাত নাই কেবল বাজায় বেণু। 
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ক'দিন পিরীত থাঁকে ঢাকা, ক'দিন হাতে থাকে টাকা 

“ক? দেখে কেদে আকুল ।* 

[ ১ পড়িবার সময় বালক প্রহলাদ নাকি “ক? অক্ষর দেখিয়া 
কৃষককে স্বরণ করিয়া! কাদিয়। ওঠে, তাহার আর বর্ণমালা 
শেখা হয় না। বিদ্রুপে প্রবুক্ত । নং ১২৫৩, ৫২২৫ ] 

কন্দিন বা বইব হাল, আবার লাঙল আর জোয়াল। 
কনের আশ! হবে বিয়ে, তিথির লাগি থাক্ গে শুয়ে। 

কনের ঘরের মাঁসী ইত্যাদি, নং ৫৪৮৬ ভ্রষ্টব্য। 

কনের বাপ বসে বসে চোখের জলে ভাসে । 

ধরের বাপ বসে আছে পাঁচ শ' টাকার আশে ॥ 

কনের মা! কনে বাখনায়১--আমার মেয়েটি ভালো । 

ধান সিজানো৷ হাঁড়ির চেয়ে একটু কিছু কালো ॥ 
[ ১বাখ্য। করে ] 

কনের১ ম কাঁদে, আর টাকার পু'টলি বাঁধে। 
[ ১ পা বানের $£ চোবেব ] 

কন্তে মাছি, যেখানে থাক সেইখানে আছি। 

কপট প্রেমে লুকোচুরি, মুখে মধু বুকে ছুরি । 
কপনি-পোদার কুবুদ্ধি সার। 

কপালও খুজ লান,৯, সেলামও করেন। 

| ১ ঢুল্কান্ | 
কপালগুণে গোপাল ঠাকুর । 

কপালগুণে গোপাল তাতী, 

যত নায়ক সব ফোগলা-দ্রাতী ৷ 

কপালগুণে গোপাল মেলে ।; 

[ ১ নং ৭৩৯৬ ] 

কপাল১ ছাড়া পথ নেই। 

| ১ পা অদৃষ্ট ] 
কপাল থুয়ে পাছায় চন্দন। 
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কপাল বিগুণ যার, কপালে আগুন ভার । 

কপাল ভাঙলে জোড় লাগে না । 

কপাল ভাল ত সব ভাল ।,১ 

[ ১ 'ভাল হলে কপাল সকল ঠাঁই ভাল+_-খনবাম চক্রবর্তী & 
কপাল, যদি মন্দ হয়, দূর্ব্বাক্ষেতে বাঘের ভয় । 

[ ১ পা অদ্রষ্ট । নং ৬৯৫৯ ] 

কপাল যাব নড় দশ।১, কুবুদ্ধি হয় সর্বনাশা । 

[ ১ অর্থাৎ যাব ভাগ্য নড়ে ] 

কপালে আছে৯ বাদী, স্থখের* লাগি কাদি। 
[ ১ পা-_ভাত পাই না । ২ পা_মাছ-ভাজাব ] 

কপালে আছে বিয়ে, কাদলে হবে কি। 

কপালে ছিটে ফে।টা, তুম্ব১ ঝুলি হাতে । 

মাইরি দিদি, তোব মাথা খাই, কিছু নেইক তাতে ॥ 
[ ১ শুকনা লাউয়েব খোল ] 

কপালে থাকলে খু, কাকেও এনে দেয় ১ 

[ ১ প।--কপালে থাকলে, শাক বেয়েও গু আসে ] 

কপালে থাকলে বাপের ঘবেও ছেলে হয়। 

কপালে দীর্ঘ ফোটা, দর্শনী চোদ্দ টাকা । 

কপালে না থাকলে, দেখি টেকোট1১ পড়ে ভাঙে টেকি । 
[ ১স্থতা পাক দিবার যন্ত্র__53177019 ] 

কপালে নেইক৯ ঘি, ঠকৃঠকালে হবে কি। 
| ১ পা-ভাতে নেই ঃ কপালে শা থাকলে ; ববাতে নেইক | 

কপালে নেই সুখ, বিধাতা বিমুখ । 

কপালে পুকষ ।১ 
[ ১ “মতি বাবু, তুমি কপালে পুরুম”-_আলালের ঘরে লাল] 

কপালে বিষ্বে নেই, সুতো হাতে সার, নং ৮৪০৩ ছ্ষ্টব্য | 

কপালে যদি জুটলে! ভাত, আলুন ব্যঞ্জন ছেড়া পাতি 
কপালে যার মৃত্যু লেখা, তার ঘরে বাঘ দেয় দেখ! 

তত ভত৯০১০৯০০ এ 
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কপালের এমনি ফের। 

বিয়ে করতে যাঁব, না, কাটি শঙ্কর ঘোষের বেড় ॥ 
[ ১ পা--থেড (-খড়) ] 

কপালের কিল হত্যাধি, নং ৫৩ ভ্রষ্টব্য। 

কপালের নাম গোপাল। 

কপালের দোষে ভাত না! মিলে, 

ভিটারে দোষে* রাত পোহাইলে । 

[ ১ অর্থাৎ গুছের অবস্থার দোষ দেয় ] 

কপালের লিখন ইত্যাদি, নং ৭৭৩৩ দষ্টব্য | 

কফনচোরের বেটা মেকমারা 1১ 

[ ১ অর্থাৎ বাপের চেয়ে ছেলে দড়। কফন বা কাফন 
স্মুতদেহের আচ্ছাদন-বস্ত্র; কফনচোর-্যে কবরস্থান 
হইতে মৃত ব্যক্তিব বস্ত্রদি চুরি করে। মেক বা মাঙ- 
অশ্লীলার্ে পায়ু বা যোনি। অথবা, মেক-থোটা ব! 
পেরেক ।- পন্মলোচন আবার কফিন-চোবের ব্যাটা 
ম্যাকনারা হয়ে পড্স্লন £ কফিনচোর, মরা লোকের কাপড়- 
চোপড চুরি কতে! যাত্র, কিন্তু তার উত্তরাধিকারী মরা 
লোকের ক1পড-চোপড চুবি ক'রে শেষে হতোম 
প্যাচাব নকৃশী | কিস্থ প্র-বাধচন্দ্রিকায় (দ্বিতীয় স্তবক, 
তৃতীয় কুসুম) ইহার বুস্তান্তে “মেক শব্দের অর্থ কীলক বা 
গৌঁজ দেওয়া হইয়াছে । “এক নগরে এক কফনচোর ছিল 
'.-এ বাক্তি পঞ্চত্ব প্র'প্ত হইলে পর তৎপুত্র'*-প্রোথিত 
প্রেতের বস্ত্রাদি স্তেপ্ন করিত, তাহার গুহরদ্ধে,। এক 
কীলক প্রবিষ্ট কবিয়! দিতে লাগিল ।...সকল লোক কহিতে 

লাগিল, এ পাপিষ্ঠ হুরাচার বেটার বাপ ত তাল ছিল, সে 
কেবল বসন প্রভৃতিই চুরি করিত, এ ছুরাত্ব! ছুঃশীল বেটা 
মড়ার কাপড চুরি করিয়া তার মার্গে মেক ভরিয়া দিতে 
লাগিল ।” ] 

কফ পিত্ত বাই, তিন নাশে পটোল, ভাই। 

কবিওয়ালার শাল দোশালা, পুরুতের পাঁচহাতি । 

কবিরাজের বাতের রোগী, পৈতাওয়ালা আসল যোগী। 
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কমলে কণ্টক।১ 

[১ নং ১৬০৬। “কণ্টকে গিল বিধি মৃণাল অধমে'-_ 
ম্রণালিশী ] 

কম্বলে আল্কাতরা । 

কশ্বলের লোমবাছা |৯ 

[ ১ নং ৩৫৯৯ ] 

কয় কথা আপনি, নেই করে তখনি। 

কয়ল। ধুলেও ময়ল। যায় না। 

বা, কয়ল। ছাড়ে না ময়লা ।১ 

| ১ সং ম্বতাবো যাদ্বশো যস্ত ন জহাতি কদাঁচন। অঙ্গারঃ 
শতধোৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি ॥ শাষ, কয়লা ধুলে কি 
তার ময়ল! যায় ?--গিবিশ খোষেব বলিদান। নং ১৪১১ ] 

কয়লার ব্যাপারীর যুখ কাল! । 

কয়লাব ময়ল। ছোটে যখন আগুন ছেশয়।, 

| ১ কষলকে ধুলে তাব বং বদলানো যাষ না মা, তাকে 

আগুনে পোডাতে হয'--শবৎচন্ত্রেব বমা। হি--কোয়লকা 
ময়ল1 ছুটে যব আগ করে পববেশ? 1-নং ১৪০৯ ] 

কয় শুভঙ্কর১ মজুদ গোণঘ। 

[ ১ শুভঙ্কবী নামক পাটীগণিত বচখিতা অঙ্কশান্গজ্ঞ ব'ঙগালী 
পণ্ডিত-বিশেষ | ২ অর্থাৎ সঞ্চিত অর্থেব প্রতি দৃষ্টি রাখিও ] 

কয়েদীর আবার বালাখানা১। 

[ ১ অস্রালিক। অর্থে ] 

কর গে যা" তুই কর্তাগিরি, ক্ষুদে বসে আছে। 

কর গোবিন্দ, বাপের শ্রাদ্ধ, আরো বামূুন আছে।। 

করতে এসেছেন কোলাকুলি, কাজ নেই আর ৫ 

করতে পার আজ যা১, কালের জন্য রেখো না আা। 

[ ১ পা--আজ করতে পারযা ] 

'করব কি গুরুর পদসেবা, পদ দেখে বলি--আর না বাব! । 

খুলি। 
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করবে ক্ষেতি১ দেখবে নিতি। 
[ ১ জমির চাষ ] 

কর যদি১ তাড়াতাড়ি, ভূল হবে বাড়াবাড়ি। 
[ ১ পা--যত কর ) যদি কর] 

করলে কত তেঁতে* ঠার, বগলে এক হল আর। 
[ ১ তেএতে বা তেএটে ""ছৃষ্ট ] 

করলে যতন মেলে রতন, নং ৭০০৮ জষ্টব্য। 

ক'রে হাট, ঘরে গিয়ে নাট । 

করিনি ত ডরি কেন। 

কর্জ ক'রে খাওয়।, আর ভাটায় নাও বাওয়া।» 

[ ১ নিম়ের প্রবাদের সংক্ষিপ্ত রূপ] 

কজ্জ ক'রে ভাত খায়, ভেটেল নৌকায় আসে যায়, 

তার সুবিধা পায় পায় ॥ 

কর্জ করে যে, কষ্ট পায় সে।১ 
[ ১ পা_-কজ্জ ক'রে ঘি খায়, চিরকাল কষ্ট পায়] 

কর্জ যদি উনিশ ট।কাঁ, ছেলে মিঠা খাবে না এক টাকা ।১ 
[১ নং ১১৫৩ ] 

কর্তবে নাতিসঞ্চয়;।১ 

[ ১ সং- কর্তব্য: সঞ্চয়ো!'নিত্যং কর্তব্য নাতিসঞ্চয়ঃ__ 
হিতোপদেশ ] 

কর্তব্যো মহদাশ্রয়ঃ।১ 

[ ১ সং-হীনসেবা ন কর্তব্য! কর্তব্যো মহদাশ্রয়: ] 

কর্তা কইছেন পুঙ্গির ভাই, আনন্দের আর সীমা নাই ।* 
[ ১ অর্থাৎ কর্ত! গালাগালি দিলে । ২ পূর্ববঙ্গের প্রবাদ ] 

কর্ত। গেলে ঘোল পান্ না ইত্যাদি, : ' ৪৯৬ জষ্টব্য | 

কর্তা১ পান্ না, তাই খান্ না ।ৎ 
[ ১ পা-দাদা। ২ পাঁ-কর্তা মুগের ডাল খান্ নাঃ কেন 
খানুনা? না, পান্না] 
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কর্ত। বড় ভাগ্যবান জানায় সকলেরে। 

একতোলা। গুড়ক তরে মাথা খুড়ে মরে ॥ 

কর্তা যা ঘি খান্ তা এক আচড়েই মালুম” ।* 

[১ পা বোঝা যায় । নং৮৮৫। হু নং ৬০২৪] 

কর্তার ইচ্ছা! বর্ম, উলুবনে নাট ইত্যাদি, নং ১৮২৮ ভষ্টব্য। 

কর্তার পাতে মাছের মুড়ো। 

কর্তার পাঁদে১ গন্ধ নেই।২ 

[১ পা নিজের বগলে । নং ৪৭৮। ২ নং ২৫২৬] 

কর্দশণ। বাধ্যতে বুদ্ধি; ।৯ 
[১ সংকর্মণা বাধ্যতে বুদ্ধির্ন বুদ্ধ্যা কর্ম বাধ্যতে | 

সবুদ্ধিরপি যদ্রামে। হৈষং হরিণমন্থগাঁৎ ॥_মহানাটক ] 

কর্মের গতিকে ঝোল বৃদ্ধি । 

কলকাতার ছিষ্টি, গুড়ে নেই মিষ্টি । 

ত্েতুলে নেই টক, কলকাতার ঢপ॥ 

[১ নং.১১০ ] 

কল্্কে না পাওয়া ।১ 

[১ সভায় বা সমাজে তামাক খাইবার থাতির না পাওয়া। 
অর্থাৎ অগ্রাহ্ বা! উপেক্ষিত হওয়]। "কৈ আইন তার 

কাছে কল্কে পায় না কেন ?--হুতোম প্যাচার নকৃশ]। 

'বাপ.! (কাশীতে ) কেদল শিবমৃত্তি, অন্য দেবতার এখানে 
কলকে পাবার যো নেই”--দেবগণের মুর্ত্যে আগমন ] 

কল্কেপোড়। দিয়ে দাগ, সতী করে নিজের মাঁগ। 

কল্কে বেছে লাখ টাকা । | 

কল্মির ঝাড়।+ 

[১ কল্মি গাছের বহুল বৃদ্ধি হইতে বহুবিকৃত বংশাবলী ] 

কলমে কায়স্থ চিনি, গৌঁফে রাজপুত । 

বৈস্য 'চিনি তারে যার ওষুধ মজবুত ॥ 
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কলসীর জল গডাতে গড়াতেই শেষ |; 
[ ১ “কলসী হুইল শূন্য দেখে পাই ভয়। গডাতে গড়াতে 
জল কতদিন বম'-_ঈশ্বব গুপ্ত ] 

কলা কাটে, খোসায় বাধে ।) 
[ ১ নং ১১৩৬ ইত্যাদি ] 

কলাক্ষেতে গল! পানি, ছাগলের হাটু পানি। 
কল! খেল যত বান্দর, রাজ্য পেল রামচন্দব ।১ 

[ ১ অমৃত বন্থুব বাজ। বাহাছুরে উদ্ধৃত ] 

কল। গাছের সঙ্গে বিষে ।১ 

[১(ক) আইবুডো নাম খণ্ডাইবাব জন্য কুলীন কন্তাদেব 
কলাগাছেব সঙ্গে বিবাহ দেওযা হইত। কুলীনকুলসর্বস্ব 
ষ্টব্য। (খ) পব পব বিবাহিত ছুই স্ত্রীর মৃত্যু হইলে, 
তৃতীয়বাব দাবপবিগ্রহেব সময যাহাতে অযজলে ছেদ পড়ে 
সেক্ন্ত কলাগাছেব সঙ কাল্পনিক বিবাহেব অন্ুষ্ঠান 
কবিতে ইষ ] 

কল। দিযে পোলা ভোলা নো । 

কল! দেখানো বা খাওয়ানো ।» 
[ ১ “বিবাহ-বিষে দেখাইলে কলা” দাশ রা] 

কলাপাত, কাঁঠেব আটি, এই গিয়ে বৈদ্যবাটি । 

কলাপোড়া খাও ।, 

[ ১ অর্থাৎ মব। শ্রাদ্ধে মাছেব বদলে কলা পোড়াইয়া 
দিবাব বিধি আছে। শ্রান্ধেব ইঙ্গিত কবিয়। গালি] 

কলাবউ ।১ 

[ ১ হুর্গাপুজার নবপত্রিকা বধৃব মত বস্তরাচ্ছাদিত ও অবগুগঠন- 
বতী কাবযা গণেশেব মৃত্তিব পাশে বাখা হম । বিজ্রপে_ 
অত্যন্ত লজ্জ্বাশীল। বউ । 'নেহাৎ কলাবউয়েব মত খে বসে 
থাকবে, তাতে আমি নারাজ গিবিশ ঘোষের বলিদান ] 

কলাবতী বউ আমার কত কল! জানে । 

কলার মোচাকে দেখে ভাতাব ব'লে টানে ॥ 

কল বেচাও হয় রথ দেখাও হয়, নং ৭৫১৫ জরষটব্য। 
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কলায় দগা, হলুদে ছাই», বউরে সেবিলে পুতেয়ে পাই । 

[ ১ কলাগাছের গোড়ায় মাটিব দল! ও হলুদ গাছের তলায় 
ছাই দিলে সতেক্ষ থাকে । ২ বউয়ের মন রাখিলে ছেলেও 
বশে থাকে ] 

কলার ভেলায় সাগর পার। 

কলিকালে নেই বিচার, ঘোড়া-ভেড়ার একই দব, নং ২৮৩৯ জষ্টব্য। 

কলিকালের পোলাপান*, বাপেরে কয় তামুক আন্। 
[ ১ ছেলেপুলে ] 

কলিকালের ত্রাঙ্ণ যেচে লয় দান। 

আপনি ত মজে আর মজায় যজমান ॥ 

কলিকালের মুন্সী মোল্লা নামে হবে দড়। 
না মানবে কোরান-কেতাব, হুজ্জং করবে বড় ॥ 
কলির অবতার । 

কলির কথ। কই গে দিদি, কলির কথা কই। 

গিন্নীর পাতে টক আমানি, বউয়েব পাতে দই ॥ 

কলির জাগ্রত তিন দেবতা, আগুন বিছুটি কিল-গুতা। 
কলির বউ ঘরভাঙানী। 

কঙ্গির বামুন ঢেড়া সাপ, যে না মারে তার পাপ। 
কলি হল ঘোর। 

যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর ॥১ 
[ ১ যাহার লাগিয়। চুরি করি গিয়া, সেই জন বলে চোর'-_ 
ভারতচন্দ্র । “মুখ দিয়ে শুধু আমার বার হল, হায়রে! 
যার জন্তে চুরি করি সেই বলে চোর”_-শরৎচন্ত্রের স্বামী ] 

কলুর গুম ঘানিগাছে, যদি ঘুম চোখে আছে। 

কলুর ছেলে, গয্ল।র গাই, গেরস্থের পুষতে নাই! 
কলুর ছেলে গায় ভাল ঘানিগছে শুয়ে। 

কলুর বলদ ঘানি টানে চোখে ঠূলি দিয়ে» ॥ 
[১ তোমাদের বৌঠাকরুণরা! নাকি কলুর মত ঘানিগাছের 
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উপর বসিয়া থাকেন, আর তোমাদের চোখে ঠুলি দিয়া 
ঘোরান”-_রমেশ দত্তের সমাজ ] 

কলুর১ বলদ ।* বা, কলুর চোখঢাক। বা! চোখে-ঠুলি বলদ।” 
[১ পাঘানির । ২ অন্ত কাজে অনুপযুক্ত । “গুলিখোরের 
এযন বুদ্ধি সরু, ঠিক যেন কলুর গরু, থাকে চক্ষু মুদে দৃষ্টি 
যায় না ধর1--দাশু রায়। ৩ “মা আমায় ঘুরাবি কত, কলুর 
চোখঢাক1 বলদের মভ+ রামপ্রসাদ | “চোখবাধা গরুর মত 

ঘোরাচ্ছে'-গিরিশ ঘে!ষের শ্রীবৎসচিন্তা | “অন্ত গ্রহেরাও'*" 
কলুর চোখঢাকা বলদের মত অপার গান্তীধে্যের সহিত 
চক্রপথে একই নিদিষ্ট নিয়ে একই মুখে হুর্য্ের চারিদিকে 
ঘুরিতেছে,-রামেন্দ্রনুন্দর তিবেদী ] 

কলের পুতুল ॥ 

্বল্পার১ ঘাড় বল্লায় ভাঙে। 

[ ১ কল্লা -ঝগড়াটে বা ছুষ্ট স্বীলাক (যথা, "ওর মত কলা 
মেষে বাপের কালে দেখিনি'_-জামাই বারিক); বল্লাল 
বোল্চ! (প্রা, এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে । কিন মনে হয়, 
“ইল্লি-বিল্লী” িদো-বুধোর” মত কল্লা-বল্লা কাল্পনিক ব্যক্তি 
বুঝাইতেছে ] 

কষ্১ দিয়ে দান, পিত্তি মেরে খাওয়ান । 

করা না করা ছুই সমান ॥ 
[১ পাছুঃখ ) 

কষ্ট বই ইষ্ট নেই। 

কষ্ট বিন! কেষ্ট মেলে না। 

কষতে কষতে বাঁধন ছেড়ে । 

কসবী কেস্কি জরু, ভেড়ুয়া ১ কিস্ক1 শালা ।* 
[১ বেস্তার পোষ্য। ২ প্রাচীন সংগ্রহকারের সংগৃহীত 
বচনে আছে" বলিয়া নববিবিবিলাসে উদ্ধত ] 

কসাইয়ের কুকুর নাড়ীভূ'ড়িতেই 2 ।১ 
[ ১ “আমর! হক্কুর, কসায়ের কুকুর, নাড়িভূ'ড়িতেই উর পূর্ণ 
করি+-_নীলদর্পণ। নং ১৬৫৩) 

কাউয়। কি চিনে ? না, ঘাউয়। কাঠাল। 
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[১ "কাক? কষ পিকঃ কষ্ঃ কো ভেদ; পিককাকয়োঃ। 

বসস্তসময়ে প্রান্তে কাকঃ কাক: পিকঃ পিক£” ॥ ] 

কাক কাল, কোকিল কাল, কাল ফিডেব বেশ। 

তা” হতে অধিক কাল তোমাব মাথার কেশ ॥ 

কাক কাকুড় জ্ঞান।১ 

[১ অর্থাৎ ছুই বস্তব মধ্যে তেজ্ঞান ] 

কাক কোকিল একই বর্ণ, কিন্ত স্ববে ভিন্ন ভিন্ন । 
কাক ধূর্ত আর কায়েত ধূর্ব ।+ 

[ ১ নীলদর্পণে উদ্ধৃত ] 

কাক-নিদ্রা ।১ কাক-আ্রানৎ। কাক-জ্যোৎস্বা* | 
[ ১ অর্থাৎ কাঁকেব মত সতর্ক বা কপট নিদ্রা। 'মায়ারূপ 
কাকনিদ্রা সদা দ্লাশবথিব নযনবুগলে_দাশু বায়। ২ 
'ভ্যতাটা কাক-ম্নান ও কীচাপচা খানা+-_বিষচন্ত্র 
মজুষদাব | ৩ ম্লান চন্ত্লোক ] 

কাক-বন্ধযা ।» 

[ ১ কাকেব মত এক-প্রসবিনী নাবী ] 
কাক-তৃশুণ্তী ব! ভুশুপ্তী কাক।১ 

[ ১ যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে প্রসিদ্ধ ত্রিকলেজ্ঞ অমব কাক ] 
কাক মনে করে- আমি বড় সেয়ান!। 

কাকি মরল ঝড়ে, 

পেঁচা বলে--আমার শাপ লাগল হাড়েহাড়ে 1১ 
[ ১ নং ৩৫১৩ ] 

কাক সকলের মাংস খায়, কাকের মাংস কেউ খায় না।' 
১ নং ১৫০৭ ] 

কা কস্ত পরিবেদপা* 

[ ১ সং পরিদেবদা। কল্ত মাতা কম পিতা কন্ত জ্রাতা 
সহোদর£1 কায়ে প্রাণে ন সংবন্ধঃ কা কণ্তপরিদেবনা ॥ 
না, কেউ কোথাও নেই---কা ধ্ত পরিবেধনা-"্থাকলে কি 
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এই শুর্ধিযামার দেশে আসতে পারতান”_-শরৎচন্দ্রের 
ট্রকান্ত, ২য় পর্ব ] 

কাক হয়ে কোকিলের মত ডাকতে করে আশ।। 

বামন হয়ে চাদে হাত, ছার কপালের দশা ॥ 

কাক হঙ্গেন কোকিল পাখী, শেয়াল হলেন চন্দ্রমুখী, 
স্বর্গের বলি রাজা হলেন বে । 

(অবশেষে) বামনের হাত হতে পুচ করলেন চেউ ॥ 

কাকালে হাত দিয়ে দাড়িয়ে কে? 

কাল মঙ্গলবার করবে ষে। 

ও ত তবু দাড়িয়ে আছে, আমার শুনে কাকাল ভেঙে গেছে।॥ 

কাকী বকী তশ্ম নয়, নং ১০৮৪ দ্রষ্টব্য | 

কাঁকে১ এলে শেখাতে, কাচকল। দিয়ে কান বেধাতে । 

[১ পাকারে] 

কাকে কলসী চড়ক পাক৯, গিন্নী হবার বড় জাঁক।* 

[ ১ চড়কে চক্রদূমণ্রে মত ঘুবিমা বেডানো । ২ নং ২৫২৯] 

কাকে কবে বাসা, কোকিলে করে বাস, নং ২০৩১ জুষ্টব্য। 

কাকে* খায় কাঠালৎ, বকের মুখে আঠা । 
[ ১ পা শেয়ালে। ২ পাঁসব শেয়ালে কাঠাল থেলে ] 

কাকে১ নিয়ে গেল কান, কাকের পিছে ধাবমান 1 
[ ১ পাঁ-চিলে। ২ পা চিলেব। ৩ নং ১৭০১। 'ইংবেজরা 
যদি বলে যে, কাকে তাদের কাণ উড়িয়ে নিয়ে গেছে, তা 
হলে কাণে হাত না দিয়ে তারা কাকের পশ্চাতে পশ্চাতে 

ছোটেন,--রবন্ত্রনাথ ] 

কাকে নৃতন গু খেতে শিখেছে। 
কাঁকেরও ডিম সাদ। হয়, বিদ্বানেরও ছেলে গাধা হয় । 

কাকের উপর কামানের চোট ।১ 

[ ১ পাঁ-কাঁক মারতে কামান পাতা ।--নং ৬৫১১, ৬৫৯২ ] 
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বাংল। প্রবাদ? 

কাকের ছা বকের ছা ।১ 

[১ কালোয় সাদায় কদক্ষর লেখা । 'মতিলাল আপন 
পাততাড়ির নিকট বসিয়া কাগের ছা বগের ছা লিখিত+-- 
আলালের ঘরের ছুলাল ] ূ 

কাকের ডাকে মৃচ্ছা যায়, রাত্রে নদী পার হয়।* 
[ ১ নং ১০৮৯, ৮৫৮৩ ] 

কাকের পিছে ফিডে লাগা ।১ 

[১ “কাকে যেষন লাগে ফিডে, বাঘে লাগে ফেউ”-দাণ্ড 
রায়। “কাকের পশ্চাতে যেন ফিঙে'-_ ঈশ্বর গুপ্ত । "পাড়ার 
ছেলে আঁটকুড়ির বেটারা আমাবে দেখলে যেন কাকের 
পিছনে ফিডে লাগে” নীলদ্পণ। “যেন কাকের পিছে 
ফিডে'_অমৃত বনর সাবাস আটাশ ] 

কাকের বাসায় কোকিল হল, দিন পেয়ে সে উড়ে গেল। 

কাকের বাসায় কোকিলের ছা১, 

জাত-ন্বভাবে কাড়ে রা 

[ ১ “কাকের বাসায় যথা কোকিলেন ছানা” ঈশ্বর গপ্ত। 
২ পা--যার ছা তার রাঁ। ৩ নং ৩৪১০] 

কাকের ভাত রাখা । 

কাকের মাংস কাকে খায় না ।১ 

[১ ঠিকচাচাও তো! অনেকের মাথা খেয়েছেন, তবে শুর 
মাথা খেতে দৌষ কি? কিন্তু কাকের মাংস খাইতে গেলে 
বড় কৌশল চাই'__আলালের ঘরের ছুলাল। অমৃত বন্থর 
থাসদখলে উদ্ধৃত । নং ১৪৯৮, ৩৪৭৫ ] 

কাকের মুখে কি কোকিলের রা। 

কাকের মুখে কৃষ্ণ কথা । 

কাকের মুখে সিহরে আম। 

' কাকের লুকানো । 

কাকের সঙ্গে গিয়ে হাতীও পীঁকে পড়ে। 

কাগজ, কলম, কালি, এই তিন নিয়ে বালী ।ঃ 
[ ৯ অর্থাৎ বালী গ্রামে (এখন সহরে) লেখক ভাল ] 
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কাগা-বগ! ক'রে» খাওয়া, বলা বা কাজ করা ।* 
[১ কাঁক-বকের মত এখানে এক খাঁবলা, ওখানে এক 
খাবলা, উচ্ছ,ঙ্লতাবে। ২ 'গণক বলে করি গণনা, নাই 
মিথ্যা প্রৰঞ্চনা, কাগা-বগ! বলিব কি হেতৃ*দাশু রায়] 

কাগার শক্র বগা, বগার শক্রু বাঘা । 

বাঘার শত্রু সিঙ্গি, সিঙ্গির শত্রু শেয়াল । 

শেয়ালের শক্র মহাকাল ॥ 

কাঙাল কুঠে বেণে, বেচে শুঠ আর ধনে । 

কাঙালকে দেখায় শাকের ক্ষেত।১ 

[১ নং ৩১০৫। শাকের ক্ষেত দেখাহইলদে সে সহজে 
. কখনও সরিয়া যাঁধ না ইন্দিবা দেবী] 

ধ'গাল গরীব গায়ে লাগে না, 

ভাঙা খড়ম পায়ে লাগে না। 

কাঙাল» দেখলে পেরতও২ৎ ছেপ ফেলে । 
| ১ পা গবীব। ২ প্রেত অর্থাৎ কদর্য লোকেও ] 

কাঁডাল দেখে করো হীন, কাঙাল হতে হবে একদিন । 

কাঙাল বলে- ধন পাই, ধন বলে--আশমানে ধাই। 

কাঙাল বাঙাল খগ্ভে১, তিন নিয়ে নগ্যেৎ। 

[১ খদিমা, খদিকা বা খদ্দিশখই ? ২ নদীয়া । »" ৫৭৬৮] 

কাঙালী মেরে কাছারি গরম । 

২১৭ 

কাঙালে ক'রে! না দয়। ইত্যাদি, নং ৩২৬২ ভরষ্টব্য। 

কাঙালের* কথা বাসি হলে মিষ্টি হয় ।* 
[১ পা-গরীবেব। ২ কাঙালের কথা বাসি হলে খাটে" 

_-নীলদর্পণ । নং ৪১০০ ] 

কাঙালের* কথা, ভাল হলেও তিতা । 

কাঙালের* ঘোড়া-রোগ ।* 

[ ১ পা--গরীবের। ২ অবস্থার অতিরিক্ত উৎকট সাঁধ ] 
আস স্পজের 

হিস এআ 

* এই প্রবাদগুলিতে “কাঙাল স্থলে "গরীব পাঠও শোনা বার। 'কেগুলা” 

শহাও পরে জষইবা। 
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কাঙালের ছেলের জাঙালে মরণ।* 
[ ১ নং ৩৬৬১] 

কাঙালের ছেলের রাঙাই নাম । 
কাঙালেব ঠাকুব ব্যাঁধি*। 

[১ ঠাকুব প্রতিষ্ঠা ও পুজাব ছুবাশ। ] 

কাঙালেব ছুনে। ব্যষ, পাস্ত1 ভাতে লবণ-ক্ষয়। 

কাঙালেব বড় ঝাল, সাধুব নেই জগ্জাল। 

কাঙালেব* বাডীৎ হাতীব পাড়াৎ। 
[ ১ পাঁ গবীবের। ২ পা-ছুযারে। ৩ পূর্ববঙ্গে পদ বা 
পদচিহ্ছকে পাড়া বলে ] 

কাঙালের মরণ বিটকেল৯, ম'বে কবে দাত সিটকেল। 

[ ১ অস্বাভাবিক অর্থে ] 

কাঙালেৰ মুড়কিই সন্দেশ । 

কাঙালেব১ রাঙই সোন1ঘ, 

মাচা বেঁধে শোয় বালাখান1১। 

[ ১ পা-গবীবের | ২ গবীবের বাঙই সোনা-শবৎচন্জের 
শেষপ্রশ্ন | ৩ বাডীব দোতলা ] 

কাঙালের শশাও ধন। 

কাঙালের হয়েছে ঝাবি ইত্যাদি, নং ২০৫ দ্রষ্টব্য । 

কাঙ্ছুড়ী বাস্ধুড়ী পরমেশ্বরী, বেবিয়ে এস মা, গড় করি । 

মাথায় ব্যথ। গায়ে জ্বর, বাইবে থেকে কব গড় ॥১ 

[ ১ পা-গাড থেকে বিউলেশ্বরী, বেবিষে এস (বা বিউলেশ্বরী 
গাড় থেকে বোঁবয়ে এস) দণ্ডবৎ কবি। ২ গর্তের ভিতরে 
কাকড়৷ ও বাইরে শেয়ালের চতুর উক্তি-প্রতাজি 

কাঁচঃ কাঁচো মণিমণণিঃ1১ 

[ ১ সং--মণিং বহন্তি পাদাগ্রে কাচঃ শিরসি ধার্মতে। ক্রয় 
বিক্রয়বেলায়াং কাচঃ কাচো মণিম্ণিঃ ॥ ] 

কাচপোকার তেলাপোকা * ধরা ।* 

[১ পা-আবগুলা। ২ কাচপোকা 'াফকারে ছোট হইলেও 
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আরগুলার ঘাড় টিপিয়! ধরিয়! টানিয়া লইয়া যায়। অর্থাৎ 
এমন অবস্থায় পড়! যাহ] হইতে নিষ্কতি-লাভ নাই । “কীাচ- 
পোকা যেমন করিয়া তেলাপোককে টাশিয়া আনে” 
শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন । “কিচিপোক। যেমন তেলাপোকা ধরে 
নিয়ে যায় তেমনি নিয়ে যেত শ্রীকান্ত, ধর্ঘ পর্দ। কেবল 
বিদ্রপেও প্রযোগ হয়ঃ যেমন যাত্রার অল্পবস্ক কুঞ্জকে 
যখন অধিকবধস্কা রাধা কোলে তুলিয়া লঙ্ইয়া 'আদর করিত, 
তখন গান হইত--চম্পকবরণী রাধা শাম কচিঘোকা। 
রাধাশ্ত!মে শোঁভে যেন আরশুলা কাচপোকা ৪ কিস্ 
অন্ত অর্থে প্রয়োগ, যথাকাচপোকার আরশুল] ধরবার 
রূপানস্তবেব মত তাদের মধ্যে 'আনেকেই চেহারা বদলেছেন? 
--ভুতোম পা্যাচার নকৃশী ] 

কাচ, মন, নাটির বাসন, ভাঙলে জোড়া যায় না তেমন 1১ 

[ ১ তুলনীয়__“কাচ আর মন এই ছুই সম প্রায়। একবার 
তাঙে যদি জোডা লাগা দায় ॥] 

কাচা আলে পা দেওয়া । 

কাচ কড়ি, বা কাচা পয়সা ।১ 

[ ১ “বাজার সরকারি কর্মে নিত্য কাচ! কড়ি'_ আলালের 
ঘরের ছুলাল 7 

কাচা খাই, ডাসা খাই, আর খাই পাকা । 

কাচাখেকে। দেবতা |১ 
[ ১ না মেনে কি কবি বাবা, কর্তী যে কাচাথেকে। দেবতা'-_- 
অমৃত বঙ্গুর কপণের ধন ] 

কাচা গাঁথুনি, নো খাটুনি১। 

[ ১ পা নেই আঁটুনি ] 

কাচা গুয়ে টিল মারা ।১ 
[ ১ শুধু “গুয়ে টিল ছোড়া” নং ২৫৬৩ ] 

কীচা তেতুল যেমন তেমন, পরান তেতুল বিকারে । 

কাচ। বাশে ঘুণ ধরা ।১ 
[১ পা--কীচা বাশে ঘুণ ধরলে, রক্ষা নাই তার কোনো 
কালে। কিচা বাশে ঘুণ লাগিলে কত তার সয়” 

'গোপীচঞ্দ্ের সন্যাস। 'কীচা বাশে ঘুণ সই, কোরকে 
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কীটফ'-জ্রধুনী কাব্য! 'ফেছ করছে চারটে পাঁস, 
রিনা ধাশে ঘুধ ধরায়-রপাদ 

| 
কাচা মাটিতে পা দেওয়া । 

কাচায় না নোয়ায় বাশ ইত্যাদি, নং ৫২৫ জষ্টব্য। 

কাচা শরায় পা দিয়ে বেড়ানো বা নৃত্য করা ।১ 

[১ 'কারো ক|চা শরায় দিই না পা'--দাণু রায় ] 

কাচে কাঞ্চনে সমান দর ১ বা, কাচের মূল্যে কাঞ্চন।* 

[ “কেন কীচা কাঞ্চন মিশাতে চাও কাচে'__ঘনবাম চক্রবত্বী। 
২ 'কাচমূল্যে কাঞ্চন বিকালি'_রামপ্রসাদ ] 

কাছা-আল্গা, কাছা-খোলা, বা কাছা-টিলে।১ 
[ ১ শিথিল, বিশৃঙ্খল বা বোক! ] 

কাছ! খুলতে দেরি হয়, কপাল খুলতে দেরি নয়। 

কাছ! দিতে কৌচা আটে না, 

কৌচা দিতে কাছা আটে না।১ 
[ ১ একি বাঙালীর কাচ কাচা, পবাণে তিন পণেব কাচ! 
( -বন্ত্রথগ্ড ), কৌচা করতে কাছা হয় না তাতে”; পুনশ্চ, 
“কৌচা করতে কুলায় নাক কাছা+ দাশ রায় ] 

কাছাধর।।১ কাছায় হাগা ।* 

[ ১ পরমুখাপেক্ষী, খোশামুদে । ২ ভীরু] 
কাছারিই বা কই, কান মলেই বা কই। 

কাছারি গেলেই খালাস। 

কাছিমে ডিম পাড়ে, গোসাপে খায়। 

কাছে থাকে যতক্ষণ, আমার আমার ততক্ষণ ।৯ 

পথে গেলে পোড়ে মন, বাড়ী গেলে চন্ডন্ ॥ 
[১ নং ৩০৯০] 

কাছে ভাল বল যারে, পাছে মন্দ বল তারে ।, 
[ ১ ভারতচন্' ] 
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কাছের গোড়ায় শোয়, কানের গোড়ায় কয়। 

তার» কথ। কি কখনো লঙ্ঘন হয় ॥ 
[১ অর্থাৎ স্ত্রীর ] 

কাজ আটকালে বুদ্ধি যোগায় । 
কাঁজও নেই, কামাইও নেই। 

কাজ কর যত পার, ভাত খাও ত আমারে মার । 

কাঁজকর্শে আমি নেই, ঠাকুরঝি । 
চেপে চেপে ভাত বেড়ো, আমি বাল্সে পোয়াতী ॥ 

[ ১ অর্থাৎ যার শিশু বাল্সায় বা নিজে রুগ্ন । পা বালশ ] 

কাজকন্মে যেমন তেমন, ফলারে আট বড়। 

কাজ করবে গোপনে, অন্যে যেন না শোনে । 

যদি না পার একা, ছুয়ে মিলে কর তা । 

ছুয়ের বেশি যদি হয় সে কাঙ্জ আর গোপন নয় ॥ 
* কাজ নেই করবার, বাল নেই ছেড়বার। 

কাঁজ নেই ত করি কি, গলায় একগাছ দড়ি দি? । 

কাঁজ নেই কাজ করে. ধানে চালে এক করে। 
[ ১ পাঁ_কাজ নেই বউয়ের কাক্ত করে) নিকামা বউ কি 
কাম করে ] 

কাজ নেই প্রসাদ পেয়ে, গতর গেল পাথর১ ধুয়ে । 
[ ১ পাথরের বাসন ] 

কাজ নেই যার, লাগে না কপাল তার । 

কাজ পড়লে নেড়েও বাপের ঠাকুর । 
কাজ সারলে বাড়,, শাল।। 

[১ ছুতোর। পা--বাড়ই ] 
কাজ সেরে বসি, শক্র মেরে হাসি। 

হ্হ১ 

কাজি তক্ষণ নামে গয়লা, নং ৩৪১২ দ্ষ্টবা। 

* এই ধরণের অন্ত প্রধানের জন্ত 'নেই কাজ ইত্যাদি জষ্টবা। 
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কাজীর কাছে হি"ছুর পরব ।+ 

[ ১ যেমন কাজীরে জুধালে পরে হি'ছবব পবৰ নাই” ঈশ্বর 
গুপ্ত । “যেমন মোল্লা বলে-হেঁছব পরব নেই”--কুলীন- 
কুলসর্বস্ব । “উহার কাছে প্রঞ্জার বিচার, কাজির কাছে 
হিছুর পরোব+_নীলদর্পণ ] 

কাঙ্গীব গক খোদা বাখাল। 

কাকীর গাই, কোবানে আছে, কেতাঁবে নাই১ । 

[ ১ পা__কেতাবে আছে, গোয়ালে নাই । নং ৬৭৭৭ ] 

কাজীব বাড়ী খানা, পাত কাটতে মানা । 

মাংস বুটি-বুটি, ভালের ভিবকুটি ॥ 
কাজীর বিচাব। 

কাজী সাহেবেব ছুই পুত ইত্যাদি, নং ১২৫ ড্ষ্টব্য। 

কাজী হয় পাজী, পাজী হয় কাজী ।১ 
[১ নং ২৫২, ১৫৯১ ] 

কাঁজে এড়া, ভোজনে দেডা, 

সে থাক গিয়ে বৈষ্ণব পাড়া ॥১ 
[ ১নং ১৫৮৪] 

কাজে কম, খেতে যম। 

কাজে কম ভোজনে ভাবি, বাস তাঁর ঠাকুববাড়ী৯। 

[১ পানাম তাব অধিকারী ।--নং ১৫৮২ ] 

কাজে কুড়ে, ভোজনে দেডে ৯», বচনে মাবে তেড়ে ফুড়েখ। 

[ ১ দেভগুণ। ২ পাঁপাত পাতে মেঝে জুড়ে ] 

কাজের কাজী নয়, ভোজের বাঞ্জি ।১ 

[ ১ নও কাজের কাজী ভোজেব বাতি সকল ফণ্টিকাব-_ 
গোপলি উড়ে । মন কাজের কাজী ঠাটের বাজি” 
রাম বন্থু কবিওয়ালা ] 

কাজের গুরু কামাই । 

কাজের নাম নেই, বউ-কিলানোর যম। 

কাজের নামে নেই কাজী, অকাজ পেলেই রাজি । 
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কাজের বউয়ের ঘেমট। খাট। 
কাজের বেলা কাজী, কাজ ফুরোলেই পাজী ।, 

[১ নং ২৫২, ১৫৮১ ] 

কাঙ্গের বেল গলার মালা, 

কাজ ফুরোলেই চেম্ন। শাল! । 

কাজের বেল! ভাগে১, খাবার বেলা আগে। 

[ ১ পলাইয়া যার়। পাপায় না খুজে] 

কাজের মধ্যে চাষ, রোগের মধ্যে কাশ ।১ 

[ ১ ছুই ছুঃসাধ্য] 

কাজের মধো ছুই, খাই আর শুই । 

কু[জের সময় কুড়ে হবে১, নেবার সময় নিতে যাবেখ। 
[১পাহব। ২ পাঁযাব] 

কাটখোট্ার কথ। কড়া । 

২২৩. 

কাটতে কাটতে নির্মল, নং ৩২৩০ দ্রষ্টব্য । 

কাটলেও রক্ত নেই, কুটলেও মাংস নেই |, 
| ১ 'মতিলাল বলি চ--তোমর!1 বকাবকি কেন কর, আমাকে 
কাটিলেও রক্ত নাই, কুটিলেও মাংস নাই'_আলালের 
ঘবের ছুলাল। 'আমাম্ম আর কাটলেও বক্ত নাই, কুটলেও 
ম[ংস নাই”-_গিরিশ ঘোষের বলদাশ ] 

কাট। কইয়ের ছট্ফটানি। 

কাট! কান চুল দিয়ে ঢাকি, নং ৪৮৬ দষ্টব্য | 

কাট।১ ঘাঁয়ে স্ুনের ছিটে |২ 

[ ১ পা পোড়া । ২ “কাটিল ঘাঅত লেঘুরম দেহ কত” 
- শ্রীরষ্ণকীর্তন। “হানিয়! থাডার চোট ঘসে দিস লোণ' 
--রামপ্রসাদ | “কাট! ঘায়ে স্থানের ছিটে পেচিয়ে-পেচিয়ে 
আর দিও না/--গোপাল উড়ে। “কাটা ধায়ে লুণের ছিটে' 
পোড়ার উপর পোড়া»_ঈশ্বর গুপ্ত। “পোড়া ঘায় আর 
লুণের ছিটে কেন দা1ও”-_মদ খাওয়া বড় দায়। “তুই আর 
কাটা ঘায় চুলের ছিটে দিস্ না+--সধবার একাদশী । “তুমি 
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'আরু আলান জালিও না, তোমায় আর কাটা ঘায়ে দের 
ছিটে দিতে হবে না+-লবীন তীস্িনী। 'আর কাটা 
ঘায়ে স্বুনের ছিটে দাও কেন”--ছিজেন্দ্র রায়ের বিরহ। 
প্রাচীন সংস্কত আভাণকে-_ক্ষিতে ক্ষারযিব', যথা মৃচ্ছকটিক 
৫1১৪, উত্তরচরিত 81৭ ] 

কাটাগাছে জল দিলে কাটা বেড়ে যায়। 

সর্পকে খাওয়ালে হগ্ধ বিষ উগরায় ॥ 
কাটাগাছের তলায় বাস। 

কাটা চাল দোয়ানে মরে না।$ 

[১ অর্থাৎ ঘবেব চাল বা উপরেব আচ্ছাদন কাট! হলে 
জোড়া লাগে না। ০0৫ 108 1017 ৪. 0110৫ 
60410, 006 0065 010169 006 0195517,--8101090 ] 

কাটা দিয়ে কাট। তোল! ।১ 
[১ সং-_কণ্টকেনৈব কপ্টকম্। নং ১৩০৪] 

কাটাবন দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া ।১ 
[১ নং ৫৫৪৩, ৬৫০১ ] 

কাটা বিনা কমল নাই*, কলঙ্ক বিন। ঠাদ নাইফ । 
[১ নং ১৪০৫। ২ নং ২৯৪২] 

কাটামুণুর দাতখামটি | 
[ ১ নং ৬৪৯২, ৬৮৬০ ] 

কাট! যদি ঠেকে গলায় ইত্যাদি, নং ২৪১৭ দর্টবা। 

কাটার মুখ আর ছু'চল হয় না ইত্যাদি, নং ৩২৪৬ ভ্রষ্টব্য। 

কাটি পাশ পেড়ে*, ভু'য়ে রক্ত না পড়ে । 
[ ১ পা পাশ পেড়ে কাটি) ছাই পেতে কাটি ] 

কাঠ কাটতে গেল সেধে। হাতে ক'রে দা? 
কৌঁচে ক'রে নিয়ে এল কাঠবিড়ালীর ছা! ॥ 
কাঠ-কাটুনে, লোহা-পিটুনে, বেণে বিষম জাত | 
তাদের সঙ্গে পিরীতে ঘর পোড়ে রাতারাত ॥ 
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কাঠ কাটে কুড়,লিয়া, হালিয়ার১ রীষ 
[১চাবার। ২ ঈর্ষা] 

কাঠকুটো১ আনে চুলোর মুখ, শ্বাশুড়ী আনে বউয়ের মুখ 
[ ১পা-_লাকড়ি। 

২২৫ 

কাঠকুড়ানীর মেয়ে রাজা আনলে ঘরে । 
খাটপালঙ্ক দেখে-দেখে হেসে-হেসে মরে ॥১ 

| ১ নং ১৮০৬ ] 

কাঠ খায়, আঙবা হাগে, নং ২৩৬ ভ্রষ্টব্য। 

কাঠবিড়ালীর বাগানভাগ । 

কাঠাবড়ালীর সাগরর্বাধা 1১ 
[ ১ বামচন্দ্রের সেতুবন্ধে নাকি কাঠবিড়ালী সাহায্য 
কবিয়াছিল। 'কাষ্ঠবিাঁলীর যেমন সাগর-বন্ধন'-_দাশু রায় ] 

কাঠাল খেয়ে লাগল আঠা, তেল দিয়ে ঘুচাও লেঠা । 
কাঁঠালটি আমায় দাও, বীচি গুণে কড়ি নাও । 

কাঠালের১ আঠা । 
| ১ অর্থাৎ এচোড়ের | 

কাঠালের আমসত্ব ।১। 

[১ জানে না পবম তত্ব কাঠালের আমসত্ব-_-আজু 

গোসাই | 'মুকুব্বিহীন কাঠালেব আমসত্ব-_বপচাদ পক্ষী । 
সাধাবণতঃ শিক্ষিত বাঙ্গালী একপ্রকার কাঠালের আমসত্ব+ 
-ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । নং ৮৪৮৫ ] 

কাঠের ঘোড়। জল খায় না। 
কাঠের ঘোড়। সোনার লাগামেও চলে না। 

কাঠের পোকা কাঠেই চরে । 
কাঠের বেরাল হোক, ইছুর ধরলেই হল 1৯ 

[ ১ কাঠের বেরাল হলে কি হয়, ইছুর ধত্তে পারলেই হুল/ 
ঘামাই বারিক। নং ৮৪৯৫ ] 

আল্লে ছাডে না] 
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কাঠের ভেতর পি'পড়ে বলে--চিনি নইলে খাবুনি | 

চিন্তামণি চিন্তা ক'রে যোগান তারে আপুনি ॥ 
[১ নং ৭৩২৮] 

কাড়া১ চালে তিন ঘা পাড় । 

[১ পা-কাড়ান। ২ টেকির পাড বা আঘাত। 
সম্পাদিত কার্যে পুনরুদ্তোগেব বিডন্বনা ] 

কাতরা চোখের ঘুম, লেছড়া কাথার উম১। 

অর্থাৎ 

[ ১ উদ্ম, গবম। নং ১১০০] 

কাতলা-ফেলার দেশ। 

[১ সঙ্কেত প্রবাদ। কাতলা যৎ্গবিশেষ ; কিন্ত কাতলা 
ফেলা - মাঞুষ মা + বর্ধমান জেলায পুব্ব কালে ডাকাতদেব 
সঙ্কেত-বাকা । ন্ুতবাং, কাতলা পড়েছে "ডাকাতে মাুষ 
মেবেছে” ( রাধ্1কান্ত দেব, বাঁজাল! শিক্ষাগ্রন্থ )] 

কাত হয়, তবু লাথ সয়। 

কীথখান্ কাথখান্, বট্ঠাকুব কি পাকাল মাছ খান । 
খান খান খান, খান পচ ছয় খান, 

এখন একটু ,তেল পেলে নাইতে যান ॥১ 
[ ১কাথ লমৃন্যায ভিত্তি, প্রাচীর । দেওয়াল মাঝে বাখিয়া 
ভাগুব তাদ্দর-বউয়েব আপাপ ] 

'কাথ। মুড়ি দিয়ে ঘি-ভাত খাওয়া ।১ 
[ ১ নং ১৬৯০ ] 

কাদলে চোখই যায়, শোক যায় না|, 

| ১ কবে শোকেতে আচ্ছন্ন যায়, যায় না ছুংখ চক্ষু বায়” 
দাশ রায় ] 

কাদলে দত্ত! ঝরে হত্যাদি, নং ৮৭৮৮ দ্রষ্টব্য । 

কাদা-উড়োর কাছে কি ধূলো-উড়ো | 
[ ১ পা_ধুলো-উড় নের ওপব কাদা-উড নে আছো] 

কাদ। মাঁখ। সার হল, মাছ ধর। হল না। | 

কাদা মেখে ধোয় কাদা। তারে কে না বলে গাধা 



১৬৩৫ 

১৬৩৬ 

১৬৩৭ 

১৬৩৮ 

১৬৩০১ 

১৬৪০ 

১৬৪১ 

১৬৪২ 

১৬৪৩ 

১৬৩৫ 

প্রবাদ-সংশ্রহ 

কাদায় জলে (বা কাদায়) গুণ ফেলা ।১ 

[ ১ উদ্দেশ্তাসিদ্ধির জন্য ধৈর্য ধরা । “সবুবেতে মেওয়া ফলে 
উতপায় কি ফল ফলে। থাকতে হয লো কাদায় জলে 
গুণ ফেলে ॥- গোপাল উডে। “এতো ব্যস্তর কাজ নয়, 
কাদায় গুণ পেতে থাকি, তাবপন কি হর দেখ। যাবে» 
গিবিশ খোষেব হাবানিধি ] 

কাদাব খুঁটি ।১ 
] ১ নং ৪৯৬৪ ] 

কাদি কাদি মন কবছে, কেদে না আত্তি মিটছে। 

রাজা?দব হাতী মবেছে, তাব গলা ধরে কেদে আসি ॥১ 
[ ১ ব্রওকথা হইতে ] 

কাদে পবাণ কাছিমেব লাগি, নাম বটেছে বৈবাগী। 

কাধে কুডল বনমঘ খোজা ।১ 
[ ১ পা-বগলে কাস্তে খোজে বনময় | 

ক[নকাট। কই তালগাছ বায়, 

কালামুখ নিযে দববাবে যায । 

কান কাদেন১ সানাবে, সোনা কাদেন১ কানেবে | 

[১ পা চাষ। ২ পবা তপস্থিণাতে উদ্ধত ] 

কাঁনকামডানি, মাথাবাথা, ছেপ তলাষ না। 

আাধকে।ট। চালেব তাত একটি এডায় ন।। 

কান ঘুবিযে শাক দেখানো ।১ 
[১ সংক্শ 'শিবোবেষ্টনেন নাসিকাম্পর্শন্তাষ। তাই কেন 
ভেঙ্গে বল না, এ৩ ঘুবিয়ে নাক ধেখাচ্ছ কেন ?--অমৃত 
বন্থব কাশাপান ] 

কান টানলে মাথ।১ আসে ।খ 

[১ পানাক টানলে মুখ। ২ পাঁঁচুল ধবলেই মাথা 
আসে ।- কান টানলে মাথা আসে, অবশ্য ত1হ পেছনে 

যদি একটা মাথ। থাকে”_দ্বিজেম্্র বাষেব সাজাহান ] 

কানপ।তল। মানুষ ।১ 

[১ মলিকে আমায় যথার্থ থেপায়-..আমিও তেমনি 
কানপাতলা”--নবীন তপন্থিনী ] 

২২৭ 

নং ১৬৯৪, ৮৭২৭ ] 
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কান যায় কথায়, মন যায় তথায়। 

কাঁন-সল্লা১, ভিতর-বু'দেৎ দীঘল-ঘোম্টা* নারী । 

পানাপুকুরেব* শীতল জল, বড় মন্দকারী ॥ 

[১ কানে যেমন্ত্রণা দেয়। ২ অন্তবে শঠ। পা মুখ-হলষে 

( হলীষ বা লাগলেব মত যার মৃথ) কান-তুল্সে (অর্থাৎ 
কানে যে তুলসী দেয়); কান-তুলসী লেকো! মুন্শী (যে 
মুন্শী দরলতাব ভান কবে)। ৩ পা--নাকে-ঘোমটা। 
৪ পা-দামেব তলের) পানার নীচের। ৫ পা-ছুষ্ট 
জনের মি কথা ] 

কানা কড়ির কেনা গোলাম । 

কানা ক'বার নডি হারায়১। 

[ ১ পা-কানার নি হাঁবায় ক'বার ] 

কান। কলসীর জল । 

কানাকানির পর জানাজানি । 

কান। কালা কুঁজো খোঁড়া, গোদের অন্ত নাই ।+ 
তিনশো! বিরাশী বুদ্ধি, যার এক চোখ নাই ॥২ 

[১ পাল্কুড়ের কুড়ি বুদ্ধি, স্থুলোব অস্ত নাই, ব| গুলোর 
বুদ্ধি ফানা (ফা নষ্ট) ২ পা-_-তিনশো বাট বুদ্ধি, যার 
এক চোখ কানা । নং ১৬৫৯] 

কানা! কুকুর* মাঁড়েই তু ।* 

[১ পাঁ-কালো বা কট! কুকুব; জোলার কুকুব। ২ 
কালে কুকুর মাড ভক্ষণ কবে-দাশু রাষ। নং ১৪৭৭ ] 

কান! কঁজো। খোঁড়া, তিন অসতের গোড়। । 

কানা কজে। ডেওরা১, হারামজাদ! লেওড়।২ । 

[১ দুষ্ট,শঠ। ২ খোডা ] 

কান! খোঁড়া কুজো, তিন চলে না উজো1১ । 

[ ১ খু, সোজা ] 
কানা খোঁড়া, ভাগের ঠাকুরঃ। 

[ ১ অর্থাৎ বিভিন্ন সেবাইতের উপর নির্ভর ] 



১৬৫৮ 

১৬৫৯ 

১৬৬০ 

১৬৬১ 

১৬৬৩) 

১৬৬৪ 

১৬৬৫ 

১৬৬৮ 

১৬৬৯ 

১৬৭০ 

১৬৭১ 

১৬৭২ 

প্রবাদ-সংগ্রহ ২২৯ 

কানা খোঁড়া১, একগুণ বাড়া । 

[ ১ অনুত বসুর কপণের ধনে ও গিরিশ ঘোষের বলিদানে 
কানা খোঁড়ার পাঠ আছে । ২ বলিদানে ধত পাঠ বেশি” । 
লঙ-এর প্রাচীনতর সংগ্রহে আমাদের পাঠ রহিয়াছে ] 

কানা খোঁড়ার হাজার দোষ», কুজোর নেই অস্ত। 

একশো বিয়াল্লিশ দোষ উচু যার দস্ত॥ 

[ ১ পা-কানার অশেষ দোষ। ২ পাতার অধিক দোঁব 

যার দস্তের উপর দস্ত।-_নং ১৬৫২ ] 

কানা গণক বললেন গুণ্যে, হয় পুত্র নয় কন্যে। 

কান! গরু বামুনকে দান, বামুন বলে-_-আন্ আন্। 

কান1১ গরুর ভিন্ন গোঠিৎ। 
[১ পাঁ কুড়ে (এই পাঠ দীনবন্ধু মিত্রের সুপরিচিত 
হান্তাকষক রচনার নামকরণে আছে )। ২ পা-ডহর 

( _খাল বা গর্ত); ডোল ] 

কানা ঘোড়া এসে বলে- আমার কত বল। 

কানা ঘোড়া বলে কিছু কম খায় না। 

কানা চোখে কুটে। পড়ে, খোঁড়া» পা খানায়ৎ পড়ে । 
[ ১ পা খোভডার ; ভাঙা । ২ পা-থাঙ্গে ; খালে ] 

কানা চোখে ঘুম ও যা চেতনও তা । 

কানা চোখে চশমা১ | 

[ ১ পা-সাত নগ্বর সলিমানের চশম1 ] 

কানা চোখে দিয়ে কাজল, আপন রূপে আপনি পাগল । 

কানাতে কানা, বুড়ীতে বুড়ী, বড় সেয়ানা । 

কানা দেখতে পায় না, কাঙাল দেখতে চায় না। 

কানা-পুত পোষে, রাজা-বেটা৯ শোষে। 
[ ১ পা রাজা-ঝিয়ে ; রাজা-বউয়ে ] 

কাঁনা১ পুতের নানা রোগ । 

| ১ পা-কুড়ে ] 
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কান। পুতের৯ নাম পল্মলোচনঘ। 

[১ পা ছেলের । হতোঁম প্যাচা নকৃশায় 'খর্যাদা পুতের 
পাঠ আছে । ২ নং ২৬০৯] 

কান। বক শুকনো গেড়ে১, খায় না খায় আছে পড়ে । 

[ ১ ভোবায় | 

কান। বিড়ালের দই রেখে কাপাস খাওয়া । 

কানা ব্রাহ্মণ শৃদ্রের ছুন। | 

কানা, মনে মনেই জানা । 

কান! মাছি ।১ 

[১ ছেলেদের ম্পরিচিত থেলা হইতে 3 অন্ধভাবে যে 
ঘোবে এই অর্থে ] 

কান। মুরগী, গোবদ। ছুরি । 

কান মেঘের বৃষ্টি, সর্বত্র নয় দৃষ্টি । 

কানায় কি চোখ রাঙায়। 

কানায়ে ভাগ নে । 

| ১ মামী বাধাব সঙ্গে কষ্ণের প্রেম হইতে লম্পট অর্থে 
প্রয়োগ । [চুপে থাক থাক রে ব্যাট। কানায়ে ভাগ্পে_ 
হুতোম প্যাচার নকৃশা। “কানায়ে ভাগে ক্ষান্ত হও+-- 

লীলাবতী ।- নং ১৫৫৪ ] 

কানার দেশে একচোখোই রাজা ৷ 

কানার বেটা পদ্মলোচন ।১ 
[১ নং ১৬৭৩ ] 

কানার মধ্যে (বা, কানার দেশের ) রূপসী | 

কানার মা ।১ 

[১ গর্ভস্থ সন্তান অন্ধ বলিয়া, নবগরতিণীর জননীত্ব খ্যাঁপনের 
জন্য ত“ছাকে এই নামে ডাক! হয় ] 

কানার১ স্বপ্ন দেখা । 

[১ পা বোবার ] 

কানার হাতে দর্পণ, নং ৮২ জুষ্ব্য। 
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কানার হাতে লাঠি। 
কানা শুকুর ১ 

[১ বলি রাজার দানে বিদ্ব করাত দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের 
এক চক্ষু নষ্ট হয়। একচোখো বা পক্ষপাতহুষ্ট ব্যক্তি 
অর্ধে প্রয়োগ ] 

কানি* মুড়ি দিয়ে চিনি খাওয়া |২ 
[ ১ নেকড়া। ২ নং ১৬৩০ ] 

কানী, কত করবি কর, তবু না কাতর হবে চাদ সদাগর । 

কান্ু১ ছাড়া গীত নাই । 

[১ শ্রীকষ্চ। ২ পাকার্তন ] 

কানে কচু, চোখে তেল, তার বাড়ী না বৈদ্য গেল ।২ 
| ১ নং ৩৬০, ৩০৮৮ ] এ 

কানে কলম গুজে, ছুনিয়ীয় খোজে 1১ 

[১ পাঁকানে কলম থুইয়া, দেশ যরি ঢু'ঁডিয়া) কানে 
কলম, খোঁজে দেশময় । নং ১৬৩৯, ৮৭২৭ ] 

কানে কলম গুজে হলেন মুন্শী ।১ 
[১ নং ১৭৮৩] 

কানে দিয়েছি তুলো, পিঠে বেঁধেছি কুলো |, 
[ ১ নং ৬৭৪৪ ] 

কানের গুরু, নাকের কে। 

কানের জল জল দিলেই বেরোয় ।৯ 

[১ পাঁ কানে জল দিয়ে কানের জল বের করা। 
নং ৩৩৭৯ ] 

কানের সোনা কান কাটে ।১ 
[১ 'কান কাটে হে যেই সোনা, সেই সোন| বাসনা আর 
করি না”) পুনশ্চ, “ও ছার বাসনা কানকাটা সোনা'_ 
দাগ রায়।--নং ৫২৩২] 

কানে শুনে কাল। হও, চোখে দেখে কানা হও ।৯ 

[১ নং ৬০৮১] 
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কানে হাত ন। দিয়েই বলে, কান নিয়ে গেল চিলে।১ 

[১ পা_কানের সঙ্গে খোকছ লেই, চিলের পিছে দৌড়। 
--নং ১৪৯৭ ] 

কাপড় কিনবে কাদাপায়, গরু কিনবে কাপড় গায় । 

কাপড় দিয়ে আগুন ঢাকা 1১ 

[ ১ কাপড় ঢাকাতে কোথা! থাকে গে অনপ*-_- 
কুলীনকুলসর্বস্ব । নং ২৩৭ ] 

কাঁপড় নেই, তার কাছ। ৷ 

কাপড় হলে পচা, আঙুল হয় খোঁচা । 

কাপড়ের তল। থেকে চিমটি কাটা । 

কাপড়ের দাগ যায় ধুলে, মনের দাগ যায় ম'লে। 

কামরূপেতে১ কাঁক মরেছে, কাশীধামে* হাহাকার ।* 

[১ পা কাশীধামে। ২ পাঁকুমিল্লাতে। ৩ “কাল 
কামরূপেতে কাক মরেছে, কাশীধামে হাহাকাক-- 
ঈশ্বর গুপ্ত ] 

কামল1১ আপনি সামলা। 

[ ১ পিত্তার্ধিক্যেব অন্ত কামল ব! কাওল বোগ, 381120106 ] 

কামাখ্যার ডাকিনী ১ 

[ ১ পুরুষ-তোলানো যাছুকরী বলিয়। প্রসিদ্ধি। "ও দেশে 
রমণী যত কামাখ্যা ডাকিনীব মত গোপাল উডে। 
বোধ হয় এরা কামিখ্যার মেষে, ভেল্কিতে ভূলিয়েছে”__ 
আলালের ঘবেব ছুলাল। “বডমান্মেব বাড়ীর ভিতর 
যাওয়াও যে, কামরূপ কামিখ্যে যাওয়াও সে সধবার 
একাঞ্শী। “কামরূপ কামিক্ষেষ গেলে সেখানে ডাকিনীরা 
পুরুষকে ভেড়! করে রাখতো+-_অমৃত বন্থুব বাহবা বাতিক ; 
“দেব মা আবাগীরা কাযিখ্যের ভাকিনী”- অমুতি বন্ুব 
গ্রাম্যবিজ্রাট । নং ২৫৪৩, ৬৩৩৩ ] 

ফামাতে পারে না নাপিত, ধামাভরা ক্ষুর ৷ 

কামাতে কামাতে যায় রদ্ধুনাথপুর ॥+ 

[১ নং ৯] 



১৭১২ 

১৭১৩ 

১ছ১৪ 

৯৭১৫ 

১৭১৬ 

১৭১৭ 

১৭১৮ 

১৭১৯ 

৯৭৭২০ 

১৭২১ 

১৭২৭ 

১৭২৩ 

১৭২৪ 

৬৭২৫ 

প্রবাদ-সংগ্রহ 

কামানো মাথায় ক্ষুর বুলানো 1১ 
[১ নং ৩৫৯১] 

কামায় সাধু, ওড়ায় মাধু। 

কামায়ে টুপিওয়ালা, খায়ে ধুতি ওয়াল! । 
কামারকে ইস্পাত ফাঁকি |১ 

[ ১ নং ৬০১৯ ] 

কামারকে১ ছু'চ বেচা 1১ 

[১ পা--কামাঁরের কাছে। প্ছিচ বেচা কামারের কাছে, 
সে যে মিছে সে যে মিছে” গোপাল উডে। কামার বাড়ী 
কি ছুচ বেচতে আসতে হয় অমৃত বন্ুর একাকার 1-- 
নং ৬০১৮, ৮৪৩৫ ] 

কামার ১ গড়বে যা মনে-মনে জানে তা, । 

[১ পাকুমোর ] 

কামার বুড়োলে লোহা শক্ত । 

কামাবের আগুন, চামাবের টান» । 

| ১ অর্থাৎ চামড়া ছি'ছিবার বল ] 

কামারের কাছে লোহা চুরি ।১ 
| ১ নং ৬০১৮ ] 

কামারের কাছে লোহা জব |" 

[ ১ নং ৭৮০৫ ] 

কামারের কুমোৰ বৃত্তি । 
[১ প|-কামার ম'মুষের কুমার কাম ] 

কামারের দা", কামার খাবাপ বলে না। 

কামারের১ বেরাল ঠকৃঠকিতে ভয় পায় না। 

[ ১ পা-সেকরার দোকানের ] 

কামালে১ জমালে বর, নিকুলে-ঃকুলে ঘর। 
[১ দাঁড়ি কামাইলে বা রৌজগার করিলে । ২ পা-জাযালে 
( স্জামা পরিলে বা সাজিলে) অথবা ইহা! নিরর্থক 
সহচর শব্ষ)। ৩ পাঁ-সাজালে-গোজালে বর ] 
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কায়! ছেড়ে ছায়ার পিছে, ছুটে ষে তার জীবন মিছে । 

কায়েত, ক।লসাপ, বেদো৯ নাবী,তিন জনকে পরিহরি | 

[১ বেছুয়া-জারজ, কুলটা। 'বেছষা ঢেমনে কন্ধু না; 
শুনাই পুরাণ কবিকক্কণ ] ূ 

কায়েত ম'রে জলে ভাসে,» 

কাক বলে-_ফিকিবে আসেখ।ৎ 

[১ পাভাসছে। ২ পা আসছে। 

কায়েত মরে সেয়।নে,১ বেনে মরে দদিয়ানেখ, 

জোল। মবে তাতে । 

কাঙালী বাঙালী মবে মাছে আব ভাতে ॥৩ 

[১ পা-খেষালে। ২ দববারে, আঙ্গালতে। 

দেয়ালে (?)1 ৩ রূপচাদ পক্ষ] 

কায়েতের ঘরের ঢেকি১। 

[১ অর্থাৎ মুর্খ। সধবাব একাদশীতে প্রনুক্ত | কাষন্থের 
লেখাপড। ও ভব্যতাব ,কথ। কবিকঙ্কণেও আছে--'দোনহীন 
কায়স্থের সভা প্রসন্ন সবাবে বাণা, লিখাপড' সবে জানি, 
ভব্য অন নগবেন শোতা ॥ ] 

কায়েতের১ ঘবেব বের।লট।ও আডাই অক্ষর পড়ে। 
[১ পা-াহন্দুণ ] 

কায়েতের ছেলের কলমেব আগায় ভাত। 

কায়েতের ছোট, বেদেব» বড়। 

[১ প।--বস্িব | 

কায়েতের বুড। হীরাব ধাব, নাপিতের বুড়া ছারের ছার । 

বাদিয়াব বুড়া না বহে ভার, ভাটের বুড়া কথায় ফর ॥ 

কায়েছেব বুদ্ধি আতে ১, বাদরেরং বুদ্ধি তে । 

[১ “সাত কাইতের বুদ্ধি আমার ধড়ের ভিতর”--গোপী” 
চন্দ্রের পাচালী। ২ পাঁ-বামুনের (এই পাঠে বুদ্ধি” 
তোজনে ) ] 

কায়েতের বুদ্ধি, ঘণ্টার বাস্চি। 

৩ নং ১৭৩৭ ] 

পাঁ_ 
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কায়েতের মড়া! কাকেও ঠোকরায় না ।, 
[১ নং ১৭২৮ ] 

কায়েতের মূর্খ, কলুর বলদ১। 
[১ নং ১৪৬৯ ] 

কায়েতের হাড় ১, বেগুনের খাড়া য। 

[১ ভাঁড। ২ বৌটা, অর্থহীন বস্ত ] 

কার আগুনে কেবা মবে, আমি জাতে কলু। 

মা আমার কি পুণ্যবতী, বলছে-_দে উলু ॥১ 
[১ বলপুর্ববক সতীদ!হ্ে কলুবউকে ভূল করিয়া অন্তের 
চিতায় পোড়ান | প্রথম পংক্তি কলুবউয়েব উদ্ষি; দ্বিতীয় 
পংক্তি উল্লসিত ভনতার, খাার। চীৎকার করিয়া বা উলু দিয়া 
ক্লুবউয়েব অনিচ্ছা ডুবাইয়া দিতে উদ্যত ! ] 

কার আভিনায় কে বা নাঁচে।১ 

[ “কাকর অঙ্গনে কো পুন নাচে” গোবিন্দ দাস ] 

কার কপালে১ কে বাখায়। 

[১ পাকডি ] 

কার খাই কার ন! খাই, ছুপুর রাতে ঘর না পাই। 

কার খাই কার না খাই,১ পরের দায়ে বাধা যাই। 
[১ পা-_খাই বানাখাই। ২ পা-বিনা ] 

কার ঘরের সোনা কার ঘরে গড়ায়।” 
[| ১ নং ১৭৫৪, ২৭৭৬ ] 

কার ঘাড়ে ছুটে! মাথা ।) 

[১ "মাথার উপরে কেবা ধরে ছুটা মাথ| | এ দেশে অপরে 
আসি ধরাইবে ছাতা ॥__ঘনরাম চক্রবস্তী। “ক'র ঘাডে 
ছটা মাথা! এ কর্ম করিবে'--তারতচন্দ্র । কে পারে ভুলাতে 
কার ঘাড়ে ছুট মাথা”-_রামপ্রসাদ, বিগ্ঠান্ন্দর । “কার ব 
মাথার উপর মাথা, তোমার কাজে করবে হেলা” গোপাল 
উড়ে। “হরধ্যান ভাজিবারে শরাসন করে। ছুটা মাথ! 
থাডে বুঝি রতিনাথ ধরে 1৮ ঈশ্বর গুপ্ত। 'কার ঘাড়ের 
ওপর দুটো মাথা! আছে+--দ্বিজেন্দ্র রায়ের ত্রাহস্পর্শ। “কার 
ঘাড়ের উপর দূশট! মাথা আছে বাবা, যে চন্দ্রগুণ্ডের রাজ্যে 
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ডাকাতি করে+-দ্বিজেন্্র রায়ের চঙ্গুপ্ড | বিলি, তোদের 
ঘাড়ে কি আর একটা ক'রে মাথা গিয়েছে রে 

শরৎচন্দ্রের রমা ] 

কারণ বই কাধ্য নেই। 

কার ছুঃখ কে বা বোঝে, যার যাব সে পেটে গৌজে | 
কার বা গোয়াল, কে বা দেয় ধোয়া ।১ 

[ ১ পাকার গোয়ালে কে দেয় ধোয়া ] 

কার ভাগ্যে কার ভোগ, বিধি করে উদ্ভোগ | 

কার মনে কি আছে কে জানে। 

কার শ্রাদ্ধ কে বা করে, খোল! কেটে১ বামুন মরে ।২ 
[ ১ শ্রাদ্ধের জম্ঠ কলাগাঁছেব খোলা কাটা । ২ বিশৃঙ্খলার 
দরুণ আয়োজনকাবীর পণুশ্রম। আলালের ঘরের ছুলালে 
উদ্ধ ত] 

কার সাধা কে বা মারে, খোদা থাকে রাজি যারে । 

কাব সোনা কে বা পবে।১ 

[১ নং ১৭৪৫, ২৭৭৬ ] 

কারে এলে শেখাতে ইত্যাদি, নং ১৪৯৪ রষ্টব্য। 

কারে১ পড়লে আল্লার নাম । 

[১ কর্দ্েব বিপাকে, বিপদে ] 

কারো কডি ধারি না, নং ৫৯৭৫ ভ্রষ্টবা । 

কারো ঘর পোড়ে কেউ আগুন পোহায়ঃ । 

[১ পা-কেউ ধোষা খায়। নং ২৭০২] 

কারো ধি-রুটি ইত্যাদি, নং ৯৭০ ভ্রষ্টব্য। 

কারো ছুধে চিনি, কারো শাকে বালি ।১ 
[ ১ সমগ্র প্রবাদটি নবনাটকে এইকূপ--“এমনি| হয়েছে 
ঘোর কলি, কারে৷ ছুধে চিনি কারো শাকে বাঁলি'।-__ 
তোমার এখন হুখধে চিনি, আমার এখন শাকে প্লালি-- 
গোপাল উড়ে। 'শুনিয়াছি যে আমাদের শার্কে বালি 
ঘুচিয়া ছু্ধে চিনি হইবেক'--ীনব স্কু মিত্রের গণ্ভপঞ্ভ ] 
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কারো ধেয়ে ধেপে বারো, কারো রয়ে বসে তেরো ।১ 

| ১ পা ধেয়েধেপে বারো, ঝসে মারে ভেরো 1 
নং ২৮২২ ] 

কারে! পাতাচাপ। কপাল, কারো পাথরচাপা কপাল । 

1১ ওদের পাতাচাপ! কপাল” আলালের ঘরের ছুলাল। 

“লোকের পাতাচাপ কপাল, আমার পাথরচাপা কপাল" 
নবীন তপস্থিন! | “আমার ববাত পাথরে চাপা+_ গিরিশ 
ঘোবের রূপ-সনাতন ] 

কারো পৌদে বাশ যায়, কেউ পাবে-পাবে১ গোণে ।২ 

| ১ বাশের পর্বে পর্বে । ২ নং ৭৭৩৯ ] 

কারে। পৌষ মাস১, কারো সব্বনাশ ।২ 

| ১ অর্থাৎ নৃতন ধানের সমর পৌবপার্বণ। ২ হুতোম 
পাচ!ব নকৃশায় এইনপ পাদ-বিগ্ঠাস (কাবো” সকলে কাকু 

পাঠ )) কিন্--কারুব সপ্রনাশ, কাকুল পৌন মাস+__গিরিশ 
ঘোষের য্যাষসা কা তাষসা। কারে সর্বনাশ, কারো 

পোন মাস'-শরৎতচন্ত্রের পল্লাসমাজ ] 

কারো ভাত যায় সো তে১, কেউ পাত নিয়ে কোথেখ। 

[১ শোতে, অর্থাৎ ফেলা যায়। ২ কাতরত প্রকাশ 
করিয়া যাজ্ঞা করে ] 

ক।রো মন্দ কেউ করে না, যার মন্দ সেই করে। 

কার্ডিকে ওল, মার্গে বেল, পৌষে কাঞ্জি, মাঘে তেল। 

ফাগুনে আদা, চৈত্রে তিতা, বৈশাখেতে নিম নালিতা । 

জ্যৈষ্ঠে ঘোল, আষাঢ়ে দই, শ্রাবণে চূড়ান্ত খই । 
ভাত্রে তাল, আশ্বিনে শশা) 

ডাক বলে-_-এই বারোমাসা 1১ 

[ ১ ডাকের বচন।-_নং ৩০৭২ 1 

কাধ্যের সাক্ষী করণ, পুণ্যের সাক্ষী মরণ। 

কাঁল এল নেড়ী, আজ ভাঙল হাঁড়ি । 

কালকের যোগী শিবে জট, নং ৩৭৯৭ দ্রষ্টব্য । 
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! ১ নবনাটকে উদ্ধ ত] 

কালনেমির লঙ্কাভাগ ।১ 

[ ১ হম্ুমানকে নিহত কবিতে পাবিলে পুবস্কাব স্বরূপ লগ্ষাব 
ভাগ পাইবেন, এইরূপ প্রতিশ্তিতে বাবণের মাতুল 
কালনেমি লঙ্কাভাগের কল্পনা কবিক়্া হচুম।ণেব হাতেই 
নিহত হইযাছিলেন। অর্থাৎ কাধ্যস্ধব পূর্বেই 
ফলাকাজ্ষা। “টাকা সাবধানে বাখা কর্তবা বটে, কিন্ত 
এক্ষণে যে শাগ কবা সে কেবল ক'পশেমিব লঙ্কার বাটেব 
মত প্রবেধচন্দ্রিকা। “দেখ বড অ'শ। কবি, কালনিমে 

পাঁকায় দডি, 'হাগ কবে লব বঝলে লঙ্কাখান্- দাশু 
বাধ। মিনকলা খাও মনে মতন কালপনমিব মতন গোপাল 
উড । সধবার একাপশ্টাতে নিঃচাদেব শ্রেযোক্তি- হা 

বাবা, আম তোমার কালশিঃম মাম | ] 

কাল১ বললে ধবে কাল । 
[১ আগামা কাল। ২ যম] 

কাল যায়, না, জল যাষ। 

কাল বান বাজ! হবে, আজ বনবাস ।১ 

| ১ নং ২০৫২ ] 

কালস্ কুটিল। গতি? 1১ 

| ১ প্রবোক্টন্দ্রিকাগ উদ্ধত । আঅপত্থ প্রবস্তি পাষাণা 
মানুণা ঘ্রন্ত বাক্ষস।ন্। কপঘঃ কম কুধন্তি কালশ্ত কুটিল 
গতি |-বামায়ণ। গবদেশীব দেখে শিখ চাল, চাল 
বাড়ালে ইনং বেঙ্গল, পাশার পোনে চক্ষু লাণ, কালস্ত 
কুটিলা গতি রিপচাদ পক্ষা। “কালেব কুটিল গতি কে 
বুঝিতে পাবে ঈশখব গুপ্ত | 

কাল হয়েছে হত ১, কালের মুখে মোত। 

[ পা-গত] 

কাল আমাব গলাব মাল । 

কালা পুরুত, তোতলা যজমান।* | 

[১ গা- তোলা বজমান, কালা পুরুত; তোতলা পুরুত 
কাল। ষজ্জমান | নং ২৫৭৭] 
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কাল। বলে--গায় ভাল, কানা বলে-নাচে ভাল ।ঃ 

[১ সং--অন্ধন্য নৃত্যং বধিরন্ত গীতং মুর্খন্ত কিং শান্ত্র-কথা- 
প্রসঙ্গ: | খোঁডার নৃত্য দেখে কাণা'""কালদি বসে বোবার 
গান শুনছে" দাশ রায় ] 

কালা বলে- হাত-পা নাডে, ঢাকী ত বাজায় না। 

কালার কানে শোলার বুজা, 

কালা বলে_ মোর লক্ষ্মীপূজে! | 
কালা শুনে কাডার১ বা্ি, 

বলে--আমার বিয়ের আছি । 

[১ পা--ঢাকেল। ২ পা-বাছ্ি ] 

কালি কলম কশি৯, তিন নিয়ে দপুরে বসি। 

| ১ যাঙা টানি লেখা যায়ঃ বেখাপাত। 

আখর কশি ] 

কালি কলম পাত মন তেমন ভাত১। 

[১ পাবে লেখাব জাত] 

কালি কলম মন, লেখে তিন জন । 

কালি১ নেই১, কলম “নই, বলে_আ।মি মুনশীঘ | 

[ ১ পাদোয়ত | ২ পাঁফুইম বিশ্বাস মুন্শী। ৩ 
₹ ১৬৯৫ ] 

পা-আক 

কালি যায ধুলে ইত্যাদি, নং ৮৫১২ দ্রষ্টব্য । 

কালির অক্ষব১ নেইক পেটে, চণ্ডী পড়েন কালীঘাটেও। 

| ১ পাআচড়। “যদি কালির অক্ষর পেটে থাকত, 
তবে কি গাল কালি মাখত--দাশু রায় । নং ৫২১৬ 

দ্রষ্টব্য । ৩ নং ১৭৮৭ ] 

কালী কালী বনমালী, শেখ পরাণে জয়ধর আলি । 

কালীঘাটের কাঙালী ।১ 
[১ “সবাই আমাকে এসে ধরে-*'যেন সব কাঁলীঘাটের 
কাঙ্গাল, হাড় জালিয়ে তুলেছে*_মেশচন্দ্র দত্ত। “কালীঘাঁটের 
কাঙালীর মত, সাধ্য কি তোমার এক জনকে চুপি-চুপি কিছু 
দিয়ে পরিত্রাণ পাও+-শরৎচন্ত্রের চরিত্রহীন 1 
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কালীঘাটের চণ্তীপাঠ।ঃ 
[১ মূর্ধেব বারা (নং ১৭৮৪) অথবা, পয়সা অন্থ্যায়ী ) 
অথবা, “এক কম্ম অনেকের বলিষা প্রতাবণ করা” 
( বাধাকান্ত দেব, বাঙ্গাল! শিক্ষাগ্রন্থ )] 

কালীর দোহাই দিয়ে পাঠা খাওয়া । 
কালীর শোভা কবে অসি, শিবেব শোভ। শিরে শশী ৷ 
কালে আব্জায়, তুলে বেচে, তার বাড়া কি ফসল আছে । 

কালে কত১ দেখব আব, ছু চে।র গলায় চন্দ্রহাবৎ 

বেরালেব কপালে টীকে, বাঁদব বেড়ায় হলুদ মেখে ॥ 
১ পা-কতই না) দেখেছি কত) বাঁচলে কত। অমৃত 
বন্্র নবযৌবনে ধৃত পাঠ ), ইত্যাদি । ২ নং ১০৯] 

কালে-কালে কতই হবে, কিছুই এমন নাহি ববে। 

কালে-কালে কতই হল, পুলিপিটের১ লেজ গজালৎ। 
[ ১ পা বেগুনের হাড় (নং ১১৫১)। ২ পা-বেকল ] 

কালে-কালে কলিকালে আব কত হবে। 

ছু'চোব মনে সাধ হযেছে গঙ্গাসগব যাবে ॥ 

কালে-কালে কোলা বেড সাপ ধবে খায। 

কালে-কালে বাদী বেটা মাথায় চ+ড়ে যায় ॥ 

কালে-কালে গুড়েরও তার* গেল। 

[১ আস্বাদ ] 

কালে বাণুও পণ্ডিত হল ।১ 
[ ১ গুপ্রিপাডাব প্রসিদ্ধ পর্ডতিত বাণেশ্বব বিগ্ভালংকার, ধার 
সম্বন্ধে 'হেবি মেধা বলেছিল পিতা শিশুকালে। বাণুও 

পণ্ডিত হইবেন কালে কালে ॥-_স্ববধুনী কাব্য ] 
কালের১ নেইৎ কালাক।ল। 

[ ১ মরণের | ২ পা--াবাব ] 

কালের কোমল চবণপাঁতি, লোহার মত শক্ত হার্। 
কালে। কাজলের মাটি», তার লাগি ছ'মাস খাটিখ। 
রাঙা ধুতুরার ফুল, তার নাই এক কড়া মূল ॥ 

[ ১পাঁমূল। ২ পাঁ-তার নেই গুণের তুল। ও মূল্য] 
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কালে৷ কাপড় মাথায় চুল, বাড়ী কোথায়, না, ভাটাকুল। 
কালো ১ কাপড, রুক্ষ মাথা, 

লক্ষ্মী বলেন- থাকব কোথা ।২ 

[ ১ পাড়া । ২ নং ৩২৬৭ ] 

কালো ছে ডা, ঠকেব গোড়া । 

কালো, জগৎ আলে।। 

কালো জল খা'ব না, কালো রূপ চা'ব না। 

কালো নয় বে কেলে মোনা, ইচ্ছ! করে কত জনা ।» 

[১ দীনবন্ধু চিত্র ] 

কালো বামুন, কটা শৃদ্দ,ব, বেঁটে মোছলমান । 

ঘঞ্ুঙ্গামাই ১, পুষ্যিপুত্র, পচ বেটাই সমান ॥ 
|১ পা-_থান্কীব পুত ] 

কালে। বামুন, কট! শৃদ্দ,ব, বাবেন্্র আব পুঘ্যিপুতুর ॥ 

কালোয় কালোয় ধলো হয় না। 

কালোব উপর বঙ নেই। 

কালোর গুণ বুঝলি না, শ্রন্দব নিয়ে ধুয়ে খা” । 
কালে। বে কুচলে১, ভুমি কেন আমায ছেচলে। 

[১ কুঁচলা বা কুঁচে মাছ? কুঁচলা বা কুচিলা ফল 
(10৮20 5900108. ) কাঁচো। নয, লাল ও হবিদ্রা বণ ] 

কালো বে কেদেরাব৯ মাটি, তার জন্য ছ'মাস খাটি। 

| ১ কেদাব বা কযিক্ষেজ ?] 

কালে। শীষে ধানেব কিসে১। 

[ ১ অর্থাৎ কিছুই হয না] 
কালো হাড়ি কেয়াপাত, তবে দেখবি জগন্নাথ ।১ 

[ ১ পূর্বকালে হাটিয়া শ্রীক্ষেত্র দ”নব কষ্ট কালো হাঁড়িতে 
পথে রাধা ও কেয়াবন দিয়া যাওয়া ] 

কালো হি বলবত্তরঃ। 

কাশীতেই ভূতের বাসা । 
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কাশীত্ে ভূমিকম্প ।১ 
[ ১ শিবের ত্রিশূলের উপর নাকি কাশীর অবস্থিতি, তাই 
অসভ্ভাব্য। 'কাশীতে আবার ভূমিকম্প হলো" *বিশূলের 
উপর ছিল কাশী, কলি বেটা ক্রমে নড়িয়ে দিলে--দাশু রায় 1 

কাশীধামে কাক মরেছে ইতি, নং ১৭০৮ দ্রষ্টব্য । 

কাশীর কেশেল ।১ 

[ ১ তীর্থবাসের অছিলায় আগত কা'শীব পূর্ববতন দুম্ধৃতকারী 
অধিবাসী । অতএব ছুঙ্জন, যার বংশের বা চরিক্রের পরিচয় 
নাই । 'কাশীব কেশেল তব বেয়াই কি £০০১০_ দেবেন্দ্রনাথ 

সেনেব বিংশ শতাব্বীর বর ] 

কাষ্ঠহাসি।১ 
[১ 'নষ্টের স্বভাব কাষন্ঠ হাসি'দাণ্ড রায়। “হৃদে বিষ, 
মুখে মধু কাষ্ঠহাসি হাস”-_গোপাল উড়ে ] 

কান্তে ভেঙে করতাল গড়ায় ।* 

[ ১ চাঁনা কীর্তনীয়। হয় ।- নং ৩২৩৩ ] 

কাহার বড় বাঁড় বাড়েন ত মেথর। 

কিংখাপ* কেটে ছুরির ধার পরখ । 

[ ১ মূলাবান্ ফুলদার রেশমী বস্তববিশেষ ] 

কি অপূর্ব স্থষ্টি, মা১ তেতো "২ মিষ্টিৎ | 
[১ পানা । ২ পানা । ৩ অর্থাৎ যেমন পলতা গাছে 
পটোল ] 

কি কথা বললে, হায়, শুনে হাসি পায়। 

লেজকাট। কুকুর হ'য়ে বাঘ হতে চায়॥ 

কি করতে কি হ'লো, কারে মারতে কে মলো।, 

কি করবে কাঞ্তিকের চাষে, ভাত পাই না ভাদ্র ধসে | 
কি করবে কীর্তনীয়া লয়েছে বেতন। 

কর্তার ইচ্ছ1 কর্ম তাই উলুবনে কেত্বন১ ॥ 
[১ কেবল দ্বিতীয় পংক্তিটি প্রবাদ হিসাবে প্র্টোগ হয়) 
পাঠাস্তর-'কর্তার” স্থলে "নায়কের উিলুবনে স্থলে 
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কি করবে তেলে ঝালে, কি হয় ন। দম্কা জ্বালে। 

কি করবে পুতে । 
নিত্যি সে ত কানভাঙানীর * কাছে যায় শুতে ॥ 

[১ অর্থাৎ বউয়ের ] 

কি করবে ভাল গরু, কি করবে সারে। 

দেবতা ন। দিলে চাষা কি করতে পারে ॥ 

কি করলাম ভাই বে, রামায়ণ গেয়ে । 

বার আন কামালাম তিন টাক] খেয়ে ॥ 

কি খাওয়ালি মুড়কি মুডি, পাগল মোরে করলি ছু'ড়ী। 
কি খেতে কি নেই, বেন্নন১ খেতে ঝাল নেই । 

[ ১ ব্যঞ্জন বা তণকাবি ] 

কি ছ।ই১ বেবালে মেরেছেখ।ত 
[১ ছানা, বাচ্চা । ২ পা থেয়েছে। ৩ তুই বুঝি মুৃকৃয়ে 
গুকৃষে দেখিস্, আর ভাবিস্, কি ঠাই বেবালে মেরেছে+_- 

সধবাব একাদশী । "আহ | কি ছাই বেবালে খেয়েছে+__ 
ছিজেন্দ্র বায়ের ত্র্যহম্পশ ] 

কিছু আপন কিছু পব, তার সঙ্গে বসত কর। 
কি, জানি কি লেখাজোখা, 

এক এক পোদ এক এক টাকা১। 
[১পাকে। ২ হিসাবপত্র-বোধহীন 
৩ পাতিন চাডালেব তিন টাক] ] 

কি দিব কি দিব খোঁটা, গয়াতে মরেছে বাপ বেটা১ ।২ 
| ১ পাতার বাপ গিছিল গয়া কোটা । ২ অন্তর মরিলে 
গয়াম উদ্ধার, কিন্তু গযায় মরিলে উদ্ধাব কোথা ? ] 

কি দিব কি দিব ছুত1১, ভাশুরে মেরেছে গালে গুতা । 
[১ স্বামীর নির্যাতন গোপন করিবার জন্ত স্ত্রীর ছুতা। 
নং ৫২৫৭৮০৩৭ ] 

কিনতে গেলাম গোসাইয়ের কলা, ইত্যাদি নং ৩৯০৫ জুষ্টব্য। 

পোদ জাতি। 
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কিনতে ছাগল বেচতে পাগল ।১ 
[ ১ নং ৭৩৪৮] 

কিনে খায়, হাগতে ডরায়। 
কি বলব তোমারে, লাজ লাগে আমারে । 

কি বলব ভাশুর ঘরে, 

নঈলে তোর ছেলে মোর ছেলে মারে । 

কিবা আল্লার কুদ্রতি৯, পথে যেতে পেলাম রুটি । 
| কুদরৎ মহিমা, শক্তি । ২ পা-শুকনেো ভাজায়। 
৩ বিষ্ঠায় রুটি ভ্রম! ] 

কিব! ছেলের মুখের হাই১, তবু হলুদ মাখেন নাইঘ। 

[ ১ পা-কিবা মুখের ভাই (স্ষাদ?)। ২ পা--তবু 
পানথেকোটা নাই ] 

কিবা জ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ, যেই বুঝে সেই শ্রেষ্ঠ। 
কিব। দেশের গুণ, 
একই গাছে পান সুপারি, একই গাছে চণ।১ 

[ ১ বিক্রমপুর ও শ্রীহট্র এই দুই স্থান সন্বদ্ধেই প্রধুক্ত প্রবচন ] 
কি বা বাছার মুক্তি, বদ্ধমানের কুভ্তী। 
কিবা বাবুর আশা, শিয়রে ঘুঘুর বাসা । 

কিবা বিধির বিড়দ্বন] লোহা দিয়ে ইত্যাদি, নং ১০৮৫ দ্রষ্টব্য | 

কিবা বিয়ার বিয়া, সাতটা জ্বেলেছে দীয়।১ | 

[১ দীপ] 

কিব। মুখের ঠাট | 
মুখ দেখতে তবু আছে আয়না সাত আট ॥ 

কিব। মেয়ের ছিরি, বাঁশ বনের প্যারী। 

কিবা মেয়ের মেয়ে, রূপ পড়ে বেয়ে । 

কিবা রঙ্গের একাদশী, তাতে আবার মুগের রাশি 
কিবা রঙ্গের গান, ঠমকে যায় প্রাণ । 

কি বা রোগ, তায় ধনে-পল্তা। 
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কি মজজার শ্বশুরবাড়ী, যার আছে পয়সা-কড়ি । 

কিমাশ্চর্ধ্যম্ অতঃপরম্্ 1১ 
[ ১ সং--অহন্তহনি ভূতানি গচ্ছন্থি যম্মন্দিবম । শেষীঃ 

স্থিরত্বমিচ্ছপ্তি কিমাশ্্যমতঃপবম্ ॥ (মহাতভাবত, বক্ষপ্র্ে)। 
কোথা গেলে ভট্টাচার্য + কি সঙ্কট কিমাশ্চধ্য দাণু 
বাঘ। একমাশ্চ্যযমতঃপর্ং বাঘের সাধন জোবে'-_ রবীন্দ্র 
নাঁথেব পলাতক ] 

কিন্তৃতকিমাকার। 

কিল আর তেল, পড়লেই গেল । 

কিল খায়, গু'ত। খায়, গালে খায় ঠোনা । 

ঘরের কোণে বসে খায় তবুও বামনা ॥ 
কিল খেষে কিল চুরি । 

[ ১ কিল থেয়ে কিল চুবি”_ বামপ্রসাদ । ঠিক চাচা 
একেবাবে অবাক, আস্তে আস্তে মাছি উপব গিয়া হুড তুড় 
কবিযা শুইযা পণ্ডিলেন, ঘেন কিল খেয়ে কিল চুবি'-_ 
আলালেব ঘবেধ ছুলাল। নং ৬২৭১] 

কিল খেয়ে গেলাম আমি দাদাব ঘর । 

দরাদায় কিলায় বেল। আড়াই ্রহব ॥১ 

[১ চট্টগ্রামেব পা-হাইদষব ( -স্বামীব ) কিল খেয়ে 
গেলাম ভাইষেব ঘব। ভাইযে কিলাইল আনাই পঃব ॥ ] 

কিলদগড়ী, ওঠ, ওঠ, জামাই এল, কিলে কোট্ৎ | 

[১ যাব কিল খে্ষ গাযষে দডাব মত দাগ পড়ে গেছে; 
মাবঘেচডা। ২ জামাইকে ?] 

কি লব গৌসাইয়েব নাম, কেবল আসে ভাতারের নাম । 

কিলিয়ে কাঠাল পাকানো ।১ 
[ ১ “কিলিয়ে কাঠাল পাকালে মিষ্টি ল।গে পাঁঁ_বিষে- 
পাগলা বুডে ] 

কিলের চোটে বিলেব মাছ ওঠে । 

কিলের চোটে ভূত পালায়, তুষ ওড়ে কুলোর ঘাত্ব। 

কিলের ডরে বাদর নাচে । 
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কিলের ডরে সবাই রাজি, কিলের নাম বাবাজী ১ । 

[ ১ নং ৩৬৩৭ ] 

কি শাক রে'ধেছিস্ খেদী, পাটশাকের ঝোল । 
খেঁদা নাকের ঘড়ঘড়ানি পাড়ায় গণ্ডগোল ॥ 

কিক্ষিন্ধাকাণ্ড।; 
[ ১ ছেলেব জেঠামিতে ও দুবুত্িতে একখানি নৃতন 
কিক্বিদ্ধাকাণ্ড বচিত হুইতে পারিত”-_নবীনচন্ত্র সেন। 
'শবমী পূজো নাগাদ দেখছি কিফিন্ধাকাণ্ড হবে? অমৃত 
বন্থব গ্রাম্যবিভ্রাট ] 

কিসে আর কিসে, তামায় আর সীসে। 

চাদে আর মেনি-বাদরের পৌদে ॥, 

[১ নং ২১৭] 

কিসে নেই কি, ধনুকে তিন চড়া১। 

[ ১ ধনুকের গুণ সংলগ্ন করিবার সময় টান বা আকর্ষণ। 

এই অর্থে চড়া, যথা_-চিডা দিতে হবেক এখনি চারিখান? 

__মাণিক গাঙ্গুলি ] 

কিসে নেই কি১, পান্তাভাতেং ঘি ।, 

[১ পাকার নাম কিঃ কিসের মধ্যেকি। ২ পা 
বেগুনপোড়ায়,ঃ নালতা শাকে। এ নং ১১৭৮, ৩৭৪৩৬, 
৪৭১৩, ৫০৫১ ] 

কিসের মাসী, কিসের পিসী, কিল ছাড়া কি ভাতে বসি। 

কিসের মাসী, কিসের পিসী, কিসের বৃন্দাবন । 

মর! গাছে ফুল ফুটেছে১১ ম। বড় ধন ॥ 
[১ পাঁপথপানে চেয়ে দেখ ] 

কিস্তি মাত. ।৯ 
[ ১ দাবা খেলায় বিপক্ষের রাজাকে আক্রমণ কবিয় তাহার 
পলাইবার পথ বন্ধ কব1। অর্থাৎ একেবারে কাবু কর! ] 

কি হ'তে১ কি হ'ল, ছাতু মাখতে গু হ'ল। 

[ ১ পাকি করতে ] 

কি হবে আর লোকের শাপে, পুড়ে মরবে নিজের পাপে । 
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কীচকবধ করা।, 

[১ 'লাগে বুন্ধ যেন কীচক তীমে”দাশু রায়। “আমি যদি 
ব্যাটাকে দৌড়ে ধরতে পান্বেম তবে এত দিন কীচক বধ 
কত্ত বিয়েপাগলা বুডো। “তুমি দোর খোল, তোমাদের 
সকলকে কীচক বধ করচি”নবীন তপস্থিনী। “আজ 
পেলেই আমায় কাচকবধ করবে" অধৃত বন্ুর চোরের 
উপর বাটপাডি ] 

কীরন্তনীয়ার অভাব নেই | 
কীর্তবনীয়ার গুড়া১, কবিরাজের বুড়া । 

[১ ছোকরা ] 

কীন্তিষস্ত স জীবতি |, 

[১ সং-_চলচ্চিন্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবনযৌবনম্। চলাচল- 
মিণং সর্ববং কীতির্ষন্ত সজীবতি ॥ ] 

কুকাটনী খড়ি১ খাবার যম। 
[ ১ খভি আখ, এক জাতীষ ইক্ষু গোঁফ উভ কৈল তারা 
যেন খডিবন”--কবিকস্কণ)। থণ্ডি শব্ধ জ্বালানী কাঠ 
হিসাবেও ব্যবহৃত হয়, যথা_-থডিবেচা হৈয়ে যে খডি তার 
যোগায়'_মাণিক চন্দ্রেব গ'ন (গ্রীয়াসী ] 

কুকাষ্ঠ যদিও থাকে চন্দনের বনে । 
কখনো স্গন্ধি নয় চন্দনের গুণে ॥ 

কুকুর কাধে ক'রে শিকার করা । 

কুকুর কি জানে তুলসী বন, ঠেউ তুলে মুত তে মন | 
| ১ পা-হেঙল (-কুকুর প্রা । নং ৩৮৫২ ] 

কুকুরকে চায় তেল চাটাতে, কুকুর ধায় কাটাকুটাতে । 
কুকুরকে দিলেও পিটে পায়েস, 

ছাড়ে না তবু গুয়ের আয়েস।১ 

[১ নং ১৮৯২ ] 

কুকুরকে নাই* দিলে মাথায় চড়ে ।* 
[১ নাইন্নেহা-ম্বেহ। আদর। পাঁপ্রশ্রয়। ২ পা 
ঘাড়ে ওঠে; পাতে বসে খায়, ইত্যাদি । নং ৪৫২৫, 
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৫০২৫ উষ্টব্য। ৩ কুকুরে প্রশ্রয় দিলে কাদ্ধে চড়ে এক 

তিলে” রাষ্প্রসাম, বি্ভাগুন্দর | শানে আছে কুকুরকে 
প্রশ্রয় দিলে মাথায় ওঠেশবৎচন্ত্রেব পণ্ডিত মশাই । 
'কুকুবকে” স্থলে 'বানবকে? পাঠ, যথা--কছায় বলে মাথায় 

চড়ে বানবকে দিলে নাই'-দাণু বায় ] 

কুকুরকে পিড়েয় বসালেও গু খায় ।* 

[১ নং ১৮৯০ ] 

কুকুর* মাবে ত হাড়ি ফেলে না।; 
1 ১ পা শেয়াল। ২ আপনাবা বামন জাত, কুকুব 
মাবেন ত হাডি ফেলেন ন!” নবীন তপস্থিলা ] 

কুকুর যখন ডাকে তখন কামড়ায় না।+ 

[১ নং ৭২৯৫ ] 

কুকুর বাজা হলেও জুতা খায় ।১ 

[ ১ নং ১৮৯২] 

কুকুর হল শেয়ালেব শত্রু, বাঘেব শত্রু ফেউঃ । 
১ নং ৪8৭৭৮, ৫৫৫২ ] 

কুকুরে ঘি-ভাত দিলে বমি ক'বে মরে । 

গাবুরে* পিড়া দিলে চিৎ হযে পড়ে ॥ 
[১ বা 'গাবব” মাঝি ; নাষেব গাবব”+-কবিকঙ্কণ) “সাবি 
গায় ছুই সাবি গাববে" রামেশ্বব । অর্থাৎ নির্ববোধ বা 
অসভ্য | 

কুকুবে মানুষ কামডাঁয়, মানুষে আব কোন্কুকুব কামড়ায় । 

কুকুবেব ওজর আছে ত চাকুবেব ওজর নেই । 
কুকুবেব কামড হাট্রব নীচে। 
কুকুরের ঘুম ।, 
? ১ অর্থাৎ সজাগ ] 

কুকুরের পেটে ঘি জরে না১ 1 
[১ পাঁসয় নাঃ হজম হয় না, ইত্যাদি। ঠাকুরের 
জিনিস ঠাকুরকে না দিয়ে কুকুরকে দিয়েছি ঘ্বত”দাশু রায় 
নং ১৯০৫ ] 
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কুকুরের, বিয়েয় লাখ টাকা। খরচ ।* 
[ ১ পাঁবেরালের ; বাদরের। ২ কলিকাতার কোন 

বড়লোকের শখের গর হইতে | “কুকুরের বিয়েয় লাখ টাকা 
খরচ.''সহরে অতি কম হয়ে পরেছে হুতোম প্যাচার 
নকৃশা ] 

কুকুরের মার আড়াই প্রহর ।১ 

[ ১ শীঘ্রই ভুলিয়া যায় 1--নং ৬০৩৭ ] 

কুকুরের মুগের১ পথ্যি, কুকুর বলে-__কি বিপন্তি। 
[ ১ পা ধিয়ের। নং ১৯০২ ] 

কুকুরের লেজ ঘি দিয়ে ডল্লে৩১ সোজা হয় না ।* 

[১ পা-_মললেও । ২ নং ৫৭৪১ দ্রষ্টব্য। “কুকুরকে লাঙল 
না হয সমান+__বিদ্ভাপতি। সংস্কৃত লৌকিক 'শ্বপুচ্ছো্নমন” 
হ্যায়ের সহিত তুলনীয় ] 

কুকুবের লেজ ধবে নদী পারে, নং ৬০০৬ দ্রষ্টব্য । 

কুঁচেব সঙ্গে সোনার ওজন । 

কুছ কুছ নিন্দে ঘুষকী বাদল, পেচক নিন্দে কাকের বোল। 

মাদার নিন্দে কাঠালের কোষ, 

অমান্ুষের আলাপে বড় দোষ ॥ 

কুঁজড়া১, কাওয়ারীৎ, নুর, এ তিন নিয়ে মেদিনীপুর । 
[১ ফলমূল বিক্রেতা, যাহাবা কলহপ্রিয় বলিষা প্রসিদ্ধ ) 
অর্থাৎ ঝগডাটে লোক । ২ কাওরা বা ক্যাওরা জাতি 
বিশেষ? ৩ অর্থম্পষ্ট নয় ; মুসলমান ? ] 

কুঁজনের কথা, শুনলে পাবে ব্যথা । 

কুজনের নাহি লাজ নাহি অপমান । 

স্বজনকে এক কথা মরণ সমান ॥ 

ী, না, ওই ত পুঁজি ।১ 

[১ প্রেমের পাত্াপাত্রের বিচাব নাই। অথবা, কুঁি» 
চাবি, অর্থাৎ ঘরের চাবিকাঠিই একমাত্র সম্বল, এরূপ পাঠ 

ও অর্থ করা হইয়াছে ] 
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কুঁজোরও ইচ্ছা করে চিৎ হয়ে শুতে ।১ 

গামছারও ইচ্ছা করে ধোপার বাড়ী যেতে ॥ 

[১ 'কুঁজোর ইচ্ছা চিৎ হয়ে শোয় কেবল এইটুকু প্রবচন- 
রূপে ব্যবহৃত হয়। নং ৫৯৭৭ ] 

কুটুমের জন্যে মাবে হাস ইত্যাপি, নং ৩৪৩৯ জষ্টব্য | 

কুটুমের মধ্যে শাল।, গয়নার মধ্যে বালা । 

সাজের, মধো মালা, বাসনের মধ্যে থালা ॥ 

| ১ পা-ফুলেব ] 

কুটোটি নাড়ে নাঁ১। বা, কুটো৷ কেটে ছ'টে। করে না। 

[ ১ অত্যন্ত অলস । “আমি ঘবকন্নাব সব জানি, আব বৌকে 

আমি কুটোটি নাতে দেব না'-_অমুত বন্ুব খাসদখল ] 

কুটোতে কুটো টানে (বা, আটকায়)। 

কৃঠে১ পাঠায় কড়ি ।২ 
[১ পা__কুডে (সমার্ঘক)। 

কৃঠে১ মুরগীর ঠোটে বলৎ। 
[১ পাঁকুড়ে। ২ পা বজ্েব ঠোকব | 

কুঠের, পাতে থেও না, বেওর* কাছে যেও না। 

[১ কুঠেশকুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত। ২ পা-_কুডের পাতে বসে খেও 
না। ৩ বাও (০৪১০) বা উপদংশ ঘটিত বাগীগ্রস্ত ] 

২ নং ৬৬৮) 

কুড়িয়ে নিতে রত্বচয়, সকলেই নত হয়। 

কুড়ি পেরোলেই বুড়ী ।১ 

[ ১ “গেলে কুড়ি থুবড বুড়ী কেউ না ফিবে চায় কমলে 
কামিনী ] ৃ্ 

কুড়লটা একটু দেবে কি? ঘরে নেই তার দেব চি 
না কর কেন, ওই ত দেখি। তোর গরজে দেব নাকি ॥ 

কুড়লের পরথ বন কেটে। 

কুড়ে কৃষাপ১ অসাবস্যা খোজেহ। 

[১ পা--কুড়ে গু । ২ অমাবন্তায় হলচাঁলন নিষিদ্ধ] 

€ 
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কুড়ে গরু বিচালি খাবার যম। 
কুড়ে গরুর এটুলি১ সার। 

[ ১ লোষকীট ] 

কুডে গরুর ভিন্ন গোঠ, নং ১৬৬২ দ্রষ্টব্য । 

কুড়ে গরুর রাঙা, পালানৎ। 
[১ প1--শ্াকাড়ে (5 লম্বাচওডা)। 

কুঁড়ে ঘরে চাদের হাট ।১ 
| ১ নং ৬১৫২ ] 

কুঁড়ে১ ঘরে বাস, খাট পালঙ্গের আশ। 

[ ১ পা_শাড] ] 

কুচ ঘরে হাতি ঢোকান। 

কুড়ে পাঠা কামে* দড়। 
| ১ প্র্থাৎ মেখুনে ] 

কুড়ে পাটুনীর* মুখে আটুনি। 
| ১ খেঘাধাটের মাঝি ] 

কুড়ে ভাতারের পাটকেল শিখান১। 
| ১ মাথাব বালিশ ] 

২৫৯ 

২ পিঠের গদি] 

কুড়ে যোগী; ধ্যানে দড়। 
[১ পাঁকুঠে বোগী।] 

কুড়ের বাকো পুড়ে মবি। 

কুড়ের বাথান» বৈদ্যনাথৎ । 
[ ১ বাসস্তান বা আছ্ছান। 
২ বেগ্যনাথেব শিবালয় । 
বাথান। নং ৪৩৩৬ ] 

কুড়ের শিয়রে গঙ্গা | 

কুড়ে রে, বায় বয়, দোরটা দিলে ভাল হয় ।১ 

[ ১ একজন কুড়ের অন্ত কুডের প্রতি উক্তি ।--নং ১৩১৭ এ 

কু'ড়ে খেয়ে ভঁড়ো । 

পা--আটন (-আড্ডা)। 
পা-শিবের ছুয়ারে কুডের 
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কঁভিয়ে ম'ল দৈবকী, নাম পাড়াল যশোদা রাণী ।, 
| ১ পা--লাম কিনলেন বশোদা রাণী, কুথিয়ে মল দৈবকী ] 

কুত্তার লোম যায় মিঠা খেয়ে, কুত্তা! তবু যায় হাটে ধেয়ে । 
কু'ছুলে কডাইনু'টি, চুলে নেইক দড়ির ঝু'টি। 

কৃ'ছুলে* নাড়ী কৌ-কৌ কবে, 
কোৌদল নইলে থাকতে নাবে। 

| ১ পা-কৌদলেব ] 

কু'ছুলে বউয়েব লম্ব! গলা, কথা যেন তাব কুচিব* শলা। 
[১ মুডা থেঙবাব ] 

কুদেব মুখে বাক থাকে না 

[ ১ কিদের মুখে থাতক না বাক দেখবে সকল লোকে” দাশ 
বায়। 'পড়িলে কুঁদের মুখে বাক নাহি ববেপীনবন্ধু মিত্রের 
কবিতা । 'কুঁদেব মুখে বাক থাকবে না, শ্ামর্টাদেব ঠ্যালা 
বড ঠ্যালা'--নীলদর্পণ ] 

কুন্কী হাতী ।১ 

[১ যে পে'ষা! হত্তিনী বন্ত হস্তীদেব ভুলাইমা খেদ।ণ আনে। 
'মামী মামার কুন্কা হাতী ছিলেন তা জ্ঞানিস্ তো'__ 
লীলাবতী ] 

কুনো ব্যাড ।, 
| ১ ঘবেব কোণে থাকে, বাছিবে যাষ ণা। কৃপমণ্ড্ক 
ষ্টব্য ] 

কুপুত্র যদিও* হয়, কুমাতা কখনো নয় | 
[১ পা-অনেক। ২ সং কুপুত্রাঃ কুত্রচিৎ সম্ভি ন কদাপি 
কুমাতরঃ | অথবা” কুপুহ্ো জায়েত কচিদপি কুমাতা ন 
ভবতি (দেব্যপরাধঙ্ষমাপন স্তোত্র)।--কুপুর হইলে মা না 
হয় শিমুখা কবিকষ্কণ। “কুপুর হইলে তাকে মারে নাতি 
ফেলে--যাণিক গাঙ্গুলি । পুত্র অনেক হয়, কুমাত1 কখনো 
ন্য'-স্দাতু বায়। 'কুপুত্র অনেকে হয়, কুমাতা ত ময়” 

ঈশ্বর গুপ্ঠ। "অতি কুমতি কুপু্ন লে আপনিও? কুমাতা 
হ'লে আমার কপালে'__আশ্ট,নি ফিবিজি। “কুপুন্্র অনেক 
হয, কুমাতা কখনো নয়' দীনবন্ধু মিজের গগ্ান্পদ্ধ ] 
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কুপো কাত, ।+ 
[১ কুপে! বা তৈলাদিব পাত্র কাত. হইয়া পড়া, ধরাশায়ী 
অর্থাৎ বিপর্ধ্যস্ত ৰা বিনষ্ট । "আতঙ্কেতে গড়িয়ে পডি অমনি 
কুপোকাত ১-দাণড বায়। নং ৫২০৩] 

কুবেরের ভাগুর |, 
[ ১ ধনাধিপতিব ভাগাবের শেষ কোথা ? কিন্ত নং ৫৫১৭ 

দ্রষ্টব্য ] 

কুল্জাব মন্ত্রণা ৷ 

কুমড়ৌকাটা বট্ঠাকুব। 
কুমডোব জ্ঞালি বা জাওয়ালি।১ 

[ ১ কুমণ্ডাব শঙ্কুব অবস্থা, যাহ! আঙ্কল দিযা দেখাইলে নাকি 
শুকাইযা যাম। ব্যতঙ্গ প্রযুক্ত ] 

কুমীবেব পিগে চডে বাদবেব নদী পাব ।, 
[১ সুপরিচিত গপ্প হহতে। নং ২২২৬] 

২৫৩ 

কুমীবেব সঙ্গে বা" কবে, জলেব মধ্যে বাস, নং ৩৩৯২ রব । 

কুমীবেব সন্গিপাভন | 
| ১ অর্থাৎ অলচব জীবেব জববিকাব ! নং ৫৯৮০ ] 

কুমোর নষ্ট হীডি ফাটা, তেলী নষ্ট মাথায় ছাঁতা১। 

| ১ মধলা, অর্থাৎ তৈলেব অভাবে ] 

কুমোবেব হাপবে কত কি পোডায় । 

কোনোটা বা থাকে ভাল, কোনোটা বা ফেটে যায় ॥ 

কুম্তকর্ণের নিদ্রা বা নিদ্রাভঙ্গ 1, 
[১ শকস্ত ঠকচাচ। কুস্তকর্ণের স্ভাষ নিদ্রা য।ইতেছেন__ 
আঁলালেব ঘরেব ছুলাল। 'কুস্তকণ বর্ধব মেগেছিল নিদ্রা 
বব, সেটা কেবল মুত্যুব কাঁবণ-_দ'শু বায । 'কুস্তকর্ণেব 
নিদ্রাভগ হইয়াছিল মবিবান জন” _বিষবুক্ষ | “এক একটা 
মা কুস্তকর্ণেব ঘুম ঘুযাইলে, তাহ1ব কচি ছেলেটা--যে প্রকাব 
বহ্টিযা বহিয়া কাদে”__শরৎচক্দ্রেব শ্রীকান্ত ) পুনশ্চ, ভাগ্যে 
কুপ্তকর্ণেব নিদ্রা! অল্পে ভাঙ্গে নাঁ_এ ৪র্থ পর্ব ] 

কুয়ো খুঁড়ে বেঙ ভত্তি কব । 
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কুয়ো খু'ড়ে স্নান করা ।১ 
[ ১ নং ৫১৪১ দ্রষ্টব্য ) 

কুয়োর বেঙ সাীতারে পড়েছে। 

কুয়োর সঙ্গে লড়াই করলে কলসীর মাথা ফাটে । 

কুরুক্ষেত্র, বা কুকক্ষেত্র হওয়া, বা কুরুক্ষেত্র বাধান।১ 

[১ “বৈঠকখানা কুরুক্ষেত্র হইয়া পডে”--মদ খাওয়া বড় 
দায়। “নইলে কেঁদে কেটে কুরুক্ষেত্র দ্বিজেম্্র রায়ের 
বিরহ। “লক্ষণ ত ভাল দেখছি না, কুরুক্ষেত্র হবে একটা 
বোধ হয়” প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের বমান্থন্দরী ] 

কুরুপাগুবের যুদ্ধ । 

কুল আর জল, নীচে করে স্থল। 

কুল কলাই পথের বালাই১। 
[১ অর্থাৎ অযাজ! ] 

কুলকাঠের আগুন । ১ 
[ ১ খুব তেকঙ্জাল, কিন্ত ধিকি-ধিকি বহুক্ষণ জ্বলে ] 

কুলগাছ থাকলে অনেকে নাড়া দেয়। 
কুল ত নয় কুলের আটি১, নবম নয় দাঁতে কাটি। 

[১ বিদ্রুপ, কুল লকুলমর্য্যাদা, এই শ্লেষোক্তিতেও প্রযুক্ত ) 
যথা কুলীনকুলসর্বস্থে--“কুল ত নয় কুলের আটি--বড় 
কঠিন” 

কুল পাড়ে, পরে খায়, কাদতে-কাদতে ঘবে যায়। 

কুল নিয়ে কি ধুয়ে খাব, চুল নিয়ে কি পেতে শোব।১ 
[ ১ নং ৭৬৬৮ ] 

কুলীন যেথা হয় জাতি, কৌদল সেথ। দিবারাতি 
কুলুই চণ্তীব পূজায় নৈবেছোর চূড়া । 
কুলে কালি বা কাটা দেওয়া |, 

[ ৯ 'কুলবতী হয়ে যায় কুলে কাট! দিষা”--মাণিক মাল | 
“্মকলঙ্ক কুলে লোক দেয় কত কালি' _-থনরাম 
বিখ্যাত রাক্ষস কুল-'"হেন কুলে কালি, দিব রী 
দিতে আমি মা, রাবণি ইন্রজিৎ'_-সধুক্দনের মেখনাদবধ। 
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গায়ে কালি দিতে পারে কিন্ধ কুলে কালি দিতে পারে না 
--সধবার একাদশী । “বেটা কুলে দেবে কালি” _দ্বিজেন্ত 
রায়ের কন্কি অবতার ] 

কুলের ধ্বজা১। 

[১ শ্রেষ্ঠ অর্থে; বিদছ্রপে ] 

কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় করা 1১ 
[ ১ অলঙ্গীকে কুলোব বাতাস দিয়া বিদায় কবিতে হয ।-__. 
লক্ষ্মীছাড়৷ বছরের হয়ে গেল সার । কুলোর বাতাস দিয়ে 
কর বে বিদায় ॥৮--ঈশ্বব গুপ্ত। “তোর যেমন পোঁডা 
কপাল, তাই ইতভাগাকে বেখেছিস, আমি হলে এতদিনে 
কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় কর্তম--একেই কি বলে 
সভ্যতা ] 

কুশে। কশে বেনা, অভাবে সমা১। 

টাকা পয়সা কড়ি, অভাবে গড়াগড়িৎ ॥ 

[ ১ শ্রাদ্ধেব উপকবণেব (কুশ, কাশ, বেনা, চিমট1) পুরোহিত 
কর্তৃক ব্যবস্থা । পাঁ-কুশ কাশ বেলা, অভাবে সোনা । 

২ দক্ষিণাব অভাবে যজমান কর্তুক ব্যবস্থা--পুবোহিতকে 
ধবিয়া আছাড় । ] 

কুস্থানাদপি কাঞ্চনম্। 

কুপমণ্ড,ক 1১ 
[ ১ অল্পজ্ঞ ও সঙ্কীর্ণচিত্ত ] 

কুলে কূলে তবী যায়, সবাই মাঝি হতে চায়। 
কৃন্তিবেসে কাশীদেসে আর বামুনঘে যে, 
এই তিন সর্ববনেশে ॥১ 

[ ১ কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাস ত্রাঙ্গণদের স্তবস্তরতি 
করিয়াছেন, কিন্তু ব্রাঙ্গণসমাজ এক কালে তাহাদের বামায়ণ 

ও মহাভারতের বাংল৷ অস্থবাদ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন ৮1] 

কৃপণের ধনক্ষয়, চুরি না হয় ত ডাকাতি হয়।১ 
[১ কিপণের ধন তন্কবের অধিকার'--গিবিশ ঘোষের 
পাঁচ কনে] 
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ংল। প্রবাদ 

কুপণের ধনক্ষয়, রাজ। বহি তন্বরে হয় ।১ 
[১ এই প্রবচনটি অমুত বন্থুর কপণের ধনে--কুপণন্ত ধনং 
হরে বহি পৃথ্থী তক্করে” এইরূপ পাওয়া যায় ] 

কুপণের ধন ।১ 

[১ অমৃত বস্থুর একটি প্রহসনের এইরূপ নামকরণ ] 

কৃপণের ধন তেড়তের ফল১ ) 
[১:46 00৩ 01010 01 005 02] 015৩, (198 12 

(9111105 ০0 ছি] 1 00101 016 0655 1 25 02১. 
[010011 3) 'তেডত তালগাছের মত গাছ, যাহার পাতায় 

পুথি লেখা হইত। ইহার ফল স্পারির মত ছোট, কেহ 
থায় না, কোন কাজে লাগে নাহরেকফঞ মুখোপাধায় ] 

কৃপণের ধন দ্বিগুণ ব্যয়, তবু কৃপণ সুজন নয় । 

কৃপণের ধন বর্ধরে১ খায়, কৃপণ করে হায় হায়। 

[১ পা সেক়ানে ] 

কৃষ্ণ কথা মধুর বাণী, তুমি বল আমি শুনি । 

কৃষ্ণ কেমন ? যার মনে যেমন । 

কে আছ গো পুতন্তী, সান কর গে রটন্তী।১ 

[১ রটস্তী চতুর্দশীতে (মাঘ মাসের কৃষগ চতুর্দশীতে ) পুত্রের 
কল্যাণে পুত্রবতীর ্ানের রটন ] 

কে আছ এমন হিতু১, অদিনে খাওয়াবে ছাতু । 
[১ ছিতকারী] 

কেউ করে দান ধান, কেউ করে হাতা । 

হাঁড়ীর কোদালে তাঁর কাটা যায় মাথ|২ ॥ 

| ১ হস্তা, প্রতিবন্ধক (বসাতে পাতিস্থ হাট কে হুলরে 

হাতা'+-ঘনরাম চক্রবর্তী)। “এক জন করে দান) আর জন 
হয় হাতাঃ--গোবিনদ চন্দ্রের গীত। ২ নং ৮৬৪২] 

কেউ কাটে ধারে ইত্যাদি, নং ১০৯৪ দ্রষ্টব্য । 

কেউ খায় ভাঘারের ভাত ইত্যামি, নং ৫৮৮ দ্রষ্টব্য | 

কেউ গাড়ি চড়ে, কেউ হেঁটে মরে। 
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কেউ চুরি ক'রে তরে যায়, 
কেউ দেখতে গিয়ে সাজ। পায় । 

কেউটে সাপেব লেজ মাড়ানো ।১ 

[ ১ নং ৮৩৬৫] 

কেউ ঠেকে১ শেখে, কেউ দেখে শেখে 1২ 

[১ পা-ঠ'কে। ২ পাকেউ বা শেখে দেখে, কেউ ব৷ 
শেখে ঠেকে ; ঠেকে শেখে আর দেখে শেখে ; শিখেছ কোথা, 

না, ঠেকেছি যেথা; শিখলি কোথা, না, দেখলাম যথা 
ইত্যাদি ।_ নং ৩৬২৫১ ৩৬২৮] 

কেউ নাচে ধনে জনে, কেউ নাচে বোচা-কানে । 

কেউ বড কেউ ছোট, যে যেমন পাষ। 

আডাব উপব খাড়া দিযে ডে কিনা খায় ॥ 

কেউ ভেনে-কুটে মবে, কেউ ফু দিযে গাল ভবে । 

কেউ মবে, কেউ হবি-হবি বলে। 

কেউ মরে বিল ছেচে, কেউ খায় কই ১ 

[ ১ কমলাকান্তেব দপ্তবে উদ্ধাত। পা-কেউ বা মাবল 
বিলেব মাছ, কেউ বা খেল কই। কিন্ত সমগ্র প্রবচনটি 
এরূপ আকাবেও পাওয যায়-কে বা! যাবল বিলের মাছ, 

কে বা খেল কই। ছু' ছু” বেটা পেয়াদা ম'লো৷ খেয়ে চিড়ে 
দিই ॥ ] 

কেউ যায় পাল্কি চ'ডে, কেউ যায় কাধে করে১। 

[১ "অর্থাৎ শববপে ] 

কেউ যায় বিয়ে কবতে, কেউ যায় সঙ্গে 

কেউ+ খায় শশা, কেউ* মাবে মশা । 

[ ১ পাশকেৰ! ] 

কেও কেট! নয় 

[ ১ অবজ্ঞার বিষয় নয়। প -বড় কেউ নয়, বড কেটাও 
নয়। "আমি বড় কেও কেটা নই 7) আমাব নাম ত চিনিবাস, 
কিন্তু ব্যাটা আমাব দ্বিজেন্্রনাথ*- অমৃত বজ্গুব সাবাস্ 
বাজালী ] 
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কে কবলে ব্রহ্মহত্যা, কার প্রাণ যায়। 

কে কারে ধবে, আপনা-আপনি মবে। 

কেঁকাপেটী খায দাঁষ, নে্লাপেটীৰ লামে যায, নং ১১৬৮ ভ্রষ্টব্য। 

কেঙলা, আপন মামলা ।১ 

[ ১ নং ১৭০৯] 

কেওঙলা, ভাত খাবি, না, পায়ে ব্যথা হ1 কবব কি ক'রে । 

কেঁচে গণ্ডষ১ ব1 কেঁচে পত্তন কবা। 

[১ আহাবের আগে গগুষ কবা বিধি' অর্থাৎ পুনরায় 
আবন্ত ] 

কেঁচো খুডতে সাপ বেবোষ১ 1 

[ ১ পা--ওঠেঃ তোলা। ২ 'ধুঁড়িতে কেঁচুয়া পাছে উঠে কাল 
সাপ+বামপ্রসাদ, বিস্ান্থন্দব । 'কমিসনে কেঁচো খুঁড়তে 
খৃঁডতে সাঁপ বেকিয়ে পড়লো! ঃ সেই সাঁপেব বিষে লীলদর্পণ 
জন্মালো”--হুতোম পাাচাব নকৃশা। অধিক খোচাখুচি 
কবিতে গেলে কেঁচো খুঁডিতে খুঁডিত৩ সাপ বেবোৌধ+-- 
মদ খাওয়া বড দায়। 'খুঁভিতে খুঁঙিন্তে বেঁচো যদি উঠে 
সাপ। তবেই প্রাণের দা একবারে সাফ 1৮-ঈশ্বব শুপ্ত। 
'শ্রীন'থ বাবু, নেচো খুঁডাভ ধুডিতে সাপ তোলেন কেন £ 
_লীল'বতী। “বেচা খুঁত খুডতে সাপ বেবোণে কিন্তু 
»-শমুত বন্চব গ্রাম্য বিভ্রাট । নং ২০১১ ] 

কেঁচো দিযে কাতলা ধবা । 

কেঁটি কুকুবের ঘেঁটুখ্ধেটি হত্যাপি, *₹ ৪০০ রষ্টব্য | 

কেটে জোড়া দেওয়া |" 

[ ১ «কেটে জোল্ডা দেন, বুদ্ধিব দৌ *টিবামে প্রকাশ হযেছে, 
--সপ্বা একদা | পেখপডাষ কেটে জোড়া দেন 
জামাই বাবিক। লাব কি ব্যাকবৎ, কি অভিধানি, অগ্ভ 
লে'.ক কেটে জেপনডা দেয়, তুই যে একেনাবে টি-কলম 
কচ্ছিস+-_-অমৃত বন্ধুর বৌম। ] 

কেতাঁব নেই, কোরান নেই, মনু খোন্দকার১ । 

[১ নাম বিশেষ। খোন্দকাব - ধর্মোপদেশক ] 
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কে তোমারে গড়েছে। 

অষ্ট অঙ্গ হন্ুর মত লেজ দিতে ভূলেছে ॥ 
কেন্তুন ছাড়িয়ে দশা । 

কেঁদে কেটে এক কবা। 

কেঁদে হাট বসানে। | 

[১ কাদিয়া ভিজায় মাটি নযনেব জলে ঈশ্বর গুপ্ত । এ 
সব কর্মে কেবল কেঁদে কি মাটি ভিজান যায়'-আলালের 
খরের দুলাল ] 

কেদে কেটে মরবি, না, কাটন! কেটে পরবি । 

কেঁদে মাটি ভেজানো 1১ 

কেঁদে কেটে পিবীত ইত্যাি, নং ৪৩৫৭ দ্রষ্টব্য। 

কেঁদে কেন মব, আপনি বুঝিয়া দেখ কার ঘর কর ।১ 

| ১ শ্বশুরবাড়ী যাইবার ময় মাকে কাদিতে দেখিয়। মেয়ের 
উক্তি] 

কেঁদে জেত। ১ 

[ ১ আনার হয়েছে হায় হিতে বিপকীত। 
শেষে কেদে কব জিত ॥_ ঈশ্বব গুপ্ত ] 

কেবা কারে মারে, আপনি আপনি মরে । 

কেবা জানে গাইগু ই, উদনার[ণের ভাই মুই । 

কোদাল পাড়ি ভাত খাই, পাছাড় লাগিস্ত১ লেগে যাই॥ 

[ ১ পা লেগে খাস্ ত] 

কৌদল করিয়া 

কেবা মাবল বিলেব মাছ ইত্য।দি, নং ২০০১ জঞ্টবা। 

কেব! মাবে মশা ইত্যাদি, নং ২০০৪ ডর্টব্য | 

কেমন ক'রে থাকি ঘরে, কালার বাশী আকুল করে৷ 

কেমন কেমন কবছে গা, চাল খোলাটা ভেজে খা? । 

ভাল বলেছিস্ ঘরদেবী মা, ভ!ত খোরাটা। বেড়ে খা” ॥ 

কে মরে কোন্ রঙ্গে, কানী মনে হাচোখের রঙ্গে । 

[১ পা সকলে মরে সব রঙ্গে ] 

কেল্লা ফতে। 
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বাংল প্রবাদ 

কেশেড়াকে* আবার ধনুক কাড়ঘ। 

[ ৯ বাকুড়া জেলার কোন গ্রামের অধিবাসী । ২ কাণ্ড, বাগ ] 

কেন্রবিষ্টুর মধ্যে এক জন 1১ 
[ ১ “লোকে জাঙ্গন যে আমরাও এঁ দলের এক জন ছোটখাট 
কে্বিই র মধ্যে--হুতোম প্যাচার নকৃশা। “তখন পক্ষীব। 
বলিল, ই বাবা, এতদিনেব পর তুমি একজন রুষ্ণ বিষুঃ 
হইলে?--মদ খাওযা বড় দায়। “কেষ্টবিব মধ্যে একটা] 
হতাম নিঃসন্দেহ”-দ্বিজেন্ত্র রায়ের জ্যহম্পশ ] 

কৈবর্থ করুণাময়, যা করেন তাই হয়। 

কোকিল পুড়িয়ে খাওয়া ১ 

[১ গান গাহিবার শক্তি নাই, তবুও গলাব স্ববেব উন্নতির 
ব্যর্থ চেষ্টা] 

কোকিলে কবয়ে বাস, কাকে করে বাস! । 

কোকিলের বউ, ছেলে ধবতে জানে না। 

কে(কিলের বব শুনে পেঁচার হল হাসি। 

ঘুরঘুরে১ বলে আমি উল্টে দেব ফাসি ॥ 
[ ১ পোকা বিশেষ ] 

কৌচড়ের আগুন ফেলবি কোথা ।১ 
[ ১ “কোচছের আগুন ফেলবি তারে কোথা” দাগু রয় ] 

কোণ পেলে দোন১ চায় । 

[ ১ ছোন - দ্রোণ, শম্তপবিমাপক পাত্র | 

কোণে ছু'চো ত্রিরাত্র কবে১, তার উঠানে দোয়া গাই। 

[ ১ অর্থাৎ তিন দিবারান্র উপবাস ] 

কোথাও কিছু নেই, নমাজের ধুদ্ধড়ি। 
কোথাও যাইনি, ঘরেই মাছি 1১ 

[১ অর্থাৎ লাভ হয় নাই, লোকসানও হয় নাই 

কোথাকার কে, আমড়া ভাতে দে' | 

কোথাকার জল কোথায় মবে। 
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কোথাকার শ্রাদ্ধ কোথায় গড়ায় ।১ 

[ ১ নং ৮০২২] 

কোথা থেকে এল গজ কৃষ্ণপুর বাড়ী । 

ছত্রিশ বছর বয়স তবু উঠল না গৌফদাড়ি ॥ 

কোথা থেকে এল শখ, শখের মেক্মেকানি দেখ ১ 
[ ১ পূর্ববঙ্গে ইহছাব বপাস্ব__আনতে বললাম বামন, এনে 
বসেছে শেখ, শেখের মেকৃমেকানি দেখ.। ] 

কোথায় কপ চায় রাম রাজা, কোথায় কপচায় ফিডে। 

সোনাবাধা নৌক। ফেলে কেবল তালের ডিডে ॥ 

কোথায় গা, তার আবার ভাগ।১ 

[১ নং ২৪৮৬, ২৯৮৯, ২৫১০ ] 

কোথায় ধানহাটা, কোথায় মাসকাট।।১ 
[ ১ "্রর্থবাঞ্জক গ্রামের নম ] 

কোথায় বিষয় ভাব আবার বিচাব । 

কোথায় বাজা ভোজ, কোথায় গঙ্গাবাঁম তেলী।, 

[ ১ লঙ সাহেবের দ্বিতীয় প্রবাদমালা (১৮৭২ ) পৃঃ ৪০, 
নং ৭২৫1 এই প্রবাদটি মাবাঠী ভাষায “কহা ভোজ কহ 
গঙ্গা তেলী” এইবপ প্রচলিত আছে। ইহার ইণ্তহসিক 
অর্থেব জন্ত [১০০ 071606911১1 সু, 0, 61-68 দ্রষ্টব্য ] 

কোথায় বাজা বামকুষ্চ, কোথায় ভজা জেলে । 

কোথায় হরিদ্বাব, কোথায় গঙ্গাসাগর । 

কোথা রাণী ভবানী, কোথা পাড়ার শেজ-মুতনী+ | 

[১ প।_কোথা ঘটে কুড়ানী ; কোথ। ফলী জেলেনী। 
নং ৭৬০৯ ] 

কোথ। রাম রাজা হবে, না, কোথা রাম বনে যাবে । 

[ “কোথ| বাম রাজ! হবেন, কোখ। যান্ বন'--্দাশু রায় । 

নং ১৭৭১ ] 

_ কোথা রামুর» কাঠকাটা, বড়ি ভিজল আট কাঠা । 

[১ পাঁকি বা! রামুর ২ রামুর কি বা] 
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কৌদল আর ফেন, ক্রমে ঘন হয় । 

কৌদলে জাত নষ্ট, রোগে রূপ নষ্ট। 
কৌদলে মান নষ্ট, আর শুধু মনের কষ্ট । 

কৌদলের ধুকড়ি।* 
[১ যাণিক গাঙ্গুলি। 4 নারদ ) কুন্দলের ধুকড়ি ঠেকির 
পিঠে জিন” রামেশ্বরের শিবায়ন। মং ১৩৫৪] 

কোদাল পেড়ে কর্ম ইত্যাদি, নং ৮৩৫ জষ্টব্য | 

কোদালে বুক টানে, না, পিঠ টানে। 
কোনও কাজে মুরদ নেই, বাজারের পরামাণিক। 

কোনও কালে১ নেইক গাই২, চালুনী* নিয়ে ছুইতে যাই। 

[ ১ পা বাপের কালে । ২ পাঁ_গাই ছিল না হল গাই। 

৩ পা-_খুচনী ] 

কোনও দিন ঘি কুটি ইত্যাদি, নং ৯৭০ ডষ্টব্য | 

কোন্ কালে খেয়েছি ঘি, হাত শুকে দেখ কি। 

কোনও কালে চড়েনি ডুলি ইত্যাদি, নং ৫৬৫৬ ভ্রুষ্টবা। 

কোন্ কালে বউন১ রূপসী । 

জাড়কালে বউয়ের জাঁড় কীটা, গরম কালে ঘামাচি ॥ 

[১ পা-তুমি। ২ এই শব্দবাদ ] 

কোঁন্ কালে বা চুরি করেছি, 

ঘরে ভাত নেই তাই এসেছি । 

' কোন্ কালে হবে পো, নেকড়াকানি১ তুলে থো? । 

[ ১ পা-নুপুর গণড়ে ) 

কোন্ পুরুষকে কুমীরে খেলে, টেঁকি দেখলে ভয় । 

কোন্ বউকে বল্ব ভাল, ভাত চাপিয়ে হাগতে গের্কী | 

কোন্ বা আগুন তাতে আবার ইত্যাদি, নং ৭২৭৩ ভষ্টব্য 

কোন্ বিয়ে তার ছু'পায়ে আলতা, নং ৫৪২৭ প্রষ্টব্য। 
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কোন্ ব৷ রঙ্গের কালজ্িরা, 
তার লেগে আবার মাথার কিরা। 

কোন্ বা ষাড়, তা আবার ধানক্ষেতে শোয়। 

কেনি্ কা স্রখের» রাাড়ীষ্, তায় নাল্ত। শাকে বড়ি । 

[৯ পাশকোন্ জুয়াদের | ২ পাঁকোন্ বা সাধের বাড়ী। 
৩ পান!ল্তা শাকে আদা) তার শাক আবার আদা ।-স 
নং ৫৪9৪ ] 

কোমর-আতহুড়ের১ মাথায় পাগড়ি ।২ 

| ১ আছুড়-অনাবৃত। ২ নং ৫২৭২] 

কোম্পানিকা মাল, দরিয়ামে ডাল । 

কোল-আধার ।১ 

[ ১ সম্মুখে আধার, সন্ধ্যার পবেই যে 'অন্ধকার ] 

কোলটানা "ছ" 1১ 

[ ১ 'ছ* অক্ষরের সামনের দিকে টান্। অর্থাৎ নিজের দিকে 
টন] ] 

কোল না পেলে বোল ফোটে না। 

কোল পাতলা, ডাগর গুছি ১, 

লক্ষী বলেন-_-ওইখানে আছি ।২ 

[ ১ ধান্তারোপণ বিধি । 

কোল পায় না, পিঠ চায় । 

কোলপোছা১ ছেলে । কোলের মাণিক। কোল-সোহাগী । 

[ ১ সর্ধব-কনিষ্ঠ ] 

কোলে ছেলে, শহরে ঢে ডরা১। 

[ ১ হারাইয়! গিয়াছে বলিয়। ] 

কোলে বসে কাপড় কাটা । 

কোলে মরে, তবু পোষানি১ দেন না। 

[ ১ অপরকে প্রতিপালনের ভার ] 

কোলের ছেলে গলে, মাটির ছেলে১ বলে। 
[৯ অর্থাৎ যাহাকে কোলে লওয়া হয় লাই, মাটিতে আছে ] 

২৬৩ 

২ খনার বচন নং ৫৪7 
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কোলের ছেলে ফেলে পেটের* ভরসায় থাকা । 
[১ গর্ভের ] 

কোলের মাগকে কিলিয়ে কি। 

কৌরব মরে গৌরব ক'রে । 
কচিৎ কচিৎ ব্যভিচারী৯, ছাগীব মুখে যথ! দাড়ি। 

[ ১ন্তায়ের পারিভাষিক শব্ধ । অর্থাৎ সাধাবণ নিয়মের 
লঙ্ঘন বা ব্যতিক্রম ] 

কচিৎ কাণী পতিব্রতা'। 

ক্রোধ হিংসা যেবা কবে, আপনি আপনি কেঁদে মবে। 

ক্ষমার বড় গুণ নাই, দানের বড় পুণ্য নাই। 
ক্ষিদে থাকলে নুন দিয়ে খাওয়া যায়। 

ক্ষিদে পেলে কি ছু'হাতে খায়।১ 
[ ১ সং- বুদ্ধুক্ষিতঃ কিং দ্বিকবেণ ভুংক্তে। 'বড়েও ভুখল 
নহি হু কবে খাঞ- বিগ্ভাপতি । “ভুখিল হয়িলে কাহ্কাঞ্ি, 
দুই হাতে না খাইএ”_ শ্রীুষ্ণকীর্তন। “বড ক্ষিদে পেলে 
কিহু'হাতে ক্ষেতে হয়” -কুলীনকুলসর্বন্থ । 'এ কি ভাই 
ঠাকুরজামাই, ক্ষিদে পেলে কি দুহাতে খেতে হখ বিষে 
পাগলা বুড়ে] ] 

ক্ষিদেয় না খেলে খাওয়াবে কে। 

ক্ষিদের চেয়ে টাকৃন। নেই |» 
[ ১ ইংবেজির অন্ছবাদ (00101786115 006 0856 5910৫) 2] 

ক্ষিদের চোটে পাট্কেলে কামড় ।, 
[১ “লোকে ক্ষিদে পেলে পাটুকেলে কামড় দেয়, এ তাই" 
--গিবিশ ঘোষেব গৃহলক্ষী ] 

ক্ষিদের নেই চাটনি, ঘুমের নেই শষা। | ৃ 

ক্ষিদে রুচি জ্বণ ইত্যাদি, নং ২১১৩ জস্ব্য | 

ক্ষিদে লেগেছে নিধের বাড়ী যা” । 
ক্ষীণে কশ্যাত্তি গৌরবম্।১ | 

[১ সং--ব্লানি নহতো! বন্ধে: সখ! ভবতি মারুতঃ | 'ল এব 
দীপনাশায় ক্ষীণে কন্তাত্তি গৌরবম্॥ ইতি চাণক্যধৃতম্ ] 
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ক্ষীরের ভেতর হীরের ছুরি |, 
[ ১ “আমি কি ভাব বুঝতে পারি, তাই ভেবে যাই বলিহারি, 
ক্ষীরের ভিতর হীরের ছুরি জানব কেমনে? গোপাল উড়ে ] 

স্কীরের হাঁড়ির মাছি ।, 
[ ১ হা, ও বিষ্ঠাকীট হবে, আর তুমি ক্ষীরের হাডিব মাছি 
হবে--অমুত বন্র কালাপানি ] 

্ষুদ কুঁড়া যে না বাছে, তার অন্ন আছেই১ আছে। 
[ ১ পা সর্বজ্ঞ ] 

ক্ষুদ কু'ড়া দিয়ে ভাত খেত, মুখটি করে সোন! । 

এখন খি মাখিয়ে মুড়ি খাচ্ছে, 

তাব কোলে-কো লে চোনা* ॥ 

[১ চোনা-বৌদে মিঠাই (প্রা) ] 

ক্ষুদ খেতে পয়সা নেই, মদ খেতে চায়। 

ক্ষণ খেতে মুখ নেই, ট্রপিতে জরিব কাজ৯১। 

[ ১ পাঁ-ফটিকে রাঙা থোপ। নং ৩৩৬২ ] 

ক্ষুদ খেয়ে পুজি করে, ছ'পুকষে খরচ করে । 

ক্ষুদ গলে ন। বউয়েব ডবে, বেবাক্ ক্ষুদই উথলে পড়ে । 

ক্ষুদ পায় নাঃ মলুকারে১ কাদে । 

[ ১ মলুকা - কাঁডান চাল ] 

ক্ষুদণ* মাগতে পেছনে ভাড়। 

[ ১ পাঁ-ঘোল ] 

ক্ষুদে ননদ । 
ক্ষুদে পিঁপড়ের কামড় ।১ 

[১ "সর্বদা ক্ষুদে পীপড়ার কামড়ের মত ঠাট্টা করিত”-_- 

আলালের ঘরের ছুলাল ] 

ক্ষুদের জাউ পায় না, ক্ষীরের জন্যে কাদে ।* 

[ ১ নং ২১০৫ ] 

ক্ষুদে রাক্ষস। 
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ক্ষুধায় চায় না সুধা, পিরীতে চায় না জাতি। 

ঘুমে চায় না খাটপালঙ্গ, বাহে চায় না বাতি ॥ 
ক্ষুধার অন্নে কি করে বাঞ্জনে |» 

[ ১ নং ৩৭৩ ] 

ক্ষুধা, রুচি, লবণ, সঙ্গে তিন বাপ্জন। 

ক্ষুয়া-তাতীর১ তসরে হাত। 

[১ ক্ষীয়াশক্ষুম! ₹ মোটা ক্ষৌম বস্ত্র; "শিরে দিতে নাহি 
আটে ক্ষুয়ার বসশকবিকন্কণ। যোগেশচন্ত্র রায়ের বাংলা 
শর্ষকোষ দ্ষ্টবা | ক্ষুয়া-তাতী-যে তাতী মোটা তিসির 
হ্তার কাপড় বোনে । পাখুয়ে তাতী। অযোগ্য 
হইয়। কেন বাডাঁও উৎপাত। খ্ুয়ে তাতী হয়ে দেহ 
তসরেতে হাত ॥১--ভারতচন্ত্র ] 

ক্ষুয়া-তাত, বেয়াল্লিশ হাত ।+ 
[১ পা ক্ষয়েবোনা তাত আট চৌকা হাত ] 

ক্ষুরে দণ্ডবৎ | 

[ ১:ওরে ভাইরে কি উৎপাত, বেটার ক্ষরে দগুব্শদদাশ 
রায় । “তোমাদের দেশের ক্ষরে দগবৎ-কুলীনকুলসর্ববস্থ | 
(তোমার ক্ষরে দগুবৎ, তোমার সংক্রা্ সকল কথা স্মরণ 
করিলে রাগ উপস্থিত হয়--ম্বালালেব ঘবের দুলাল ] 

ক্ষুবের ধাব, ছুতে মাছি কাটে ।১ 

[ ১ ক্ষুরধাব ছুঁতে ক'টে মাছি'-আারত্চন্ত্র। হরির চক্র 
ল্বদর্শন, ছুঁতে মাছি কাটে যেমন*+মনোমোহণ বন্থ। 
'পল্লাগ্রাম হইলে হইত, সরে ছুঁতে মাছি কাটে, বাপ. রে” 
মদ খাওম। বড দায় ] 

ক্ষেত তু মইয়ে১, ভোজন তুষ্ট দইয়ে। 

[ ১ জমাট মাটি 'মই' দিয়! ঝুরা] করা ? নং ৪৯৫৯ জটিব্য ] 

ক্ষেতে মারজে১, কপালে ফলে। 

[ ১ অর্থাৎ আরজ বা আরজি করে ] 

ক্ষেতে ক্ষেতে ধান, পথে পথে নবাল। 

ক্ষেতে ছাড়ায় পেরতী৯», পুতে ছাড়ায় ছুর্গতিৎ। + 

[১ প্রেতবৃতি। ২ অর্থাৎ শ্রান্ধাদির দ্বারা পরলোকের ] 
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ক্ষেতের» কোণা, বাণিজ্যের সোনা ।* 

[ ১ পাঁচাষের | ২ নং ৭৭১৯] 

ক্ষেতে দিলাম বেডা, বেড়া খেল ক্ষেত, নং ৬০০৩ এটা 

ক্ষেতের চাবে হচখ নাশে। 

ক্ষোত্রে কন্ম বিধীয়তে । 

ক্ষেপই হাবে, জনম হারে না ।১ 

| ১ পা--ক্ষেপ হাবালান, জনম হাব'ব ন। ] 

খই খেতে ভেমে। নড়ে, চাল খেতে আলগ. করে। 

খইয়ে বন্ধানে পড়া 1) 

[১ তাত্েল শক'ল। দুই হাতে বেড়িষ! তাতীর ছেলের 
অঞুলি কবিবা ভ'তৈে খই লওবাব, অতএব হাত খুলিতে 
অক্ষম হওমাব, নির্ব,দ্ধিতাব গল্প হইত্ত। অর্থাৎ একপ 
অবস্থাম হাত মখেও চ্চোলা যান না, পৃথক কবাও যাঁয় না। 

স্কত লৌকিক 'লাজা বন্ধন? স্ায £ মৃত্যুঞ্জয়ের প্রবোধচন্ত্রিকা, 
১ম স্তবক, ৫ম কুল্ুম প্রষ্টবা। ভাল্ত| ১৩০৪, পৃঃ ১৪৪1 
'খ'যে বন্ধন থোল বন্ধন, কক ক'টন গো” মণ খাওয়া বড 
দাম । পপুকম মানুপ্ডপো-বুদ্ধিশুদ্ধি আছে মন্দ নয, কিন্তু 
তবু বিষে কবে খবে বন্ধনে পডে, না পাবে খে খেতে, না 
পাচুব হাত খুলতে? ছ্িপ্জস্ ব'যেব নুবজাহান। “তুমি হয় 
ত ভবিম্ব্টা গুছিষে নিহত পান্ডে, এই খইযে বন্ধনে 
পঢতে হত না” দ্বিজেন্্র বায়েব বঙ্গনারী ] 

খইয়ে বাঁড়, বা, খয়ে-ব [ডের দেশ 1১ 

[১ যে দেশে বিধবান| খই খাইয়া একাদশী করে, নিরঘু 
উপবাস করে না । নিন্নার্থে। -শবীন তপন্থিনী ১৪] 

খচ্চরের জাঁক হল, পূর্বপুরুষ ঘোড়া ছিল। 

খঞ্জনের নাচ দেখে চড়ুইয়ের নাচ।৯ 
[ ১ নং ৬৪৪৮ ] 
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খট্মটিয়ে ঠাটে নারী, কট্মটিয়ে চায়। 
মাসেক খানের ভিতর তার সিঁথির সি'দূর যায় ॥১ 

[ ১ ডাকের বচন ] 

খটবমটর জুত। পায়, দেখ লো দিদি, কেবা যাগ । 

ভাবরঙ্গীব ভ।তাব যায় ॥ 

খড়কে কেটে বন উজাড় । 

খড়দাব মা-গাঁসাই ।১ 

[১ খডদাব শ্রীপাে নিত্যানোনেব পত্বী জান্গবী দেবীব 
এককালে গৌষাই সমাজে প্রবল প্রতাপ ছিল। 
তা জুতো পায়ে দিয়ে ও৬ন। উডিষে এখানে যে খড়দাব 
মার্গোসাই এসেছেন, তা বুড়ো মাছুম কেমন কবে 
জানবে ?--অমুত বনুব বিবাহ-বিভ্রাট | “তুমি বেশ্বা নও, 
তবে কি তুমি খড্দীব মার্গোসাই”দ্বিজেন্র বাষের 
পবপাবে । প্ষুলী বাড়ীতে মাসনে পাবে, সে বুঝি খডদাব 
মাঠীককণ*--গিবিশ ছোষেব গৃহলক্্রা। কিস্তি 
ভাউপাড়াব যাগোসাইঃ প্রভাত মুখোপাধ্যাষের বত্বত্বীপ ] 

খড় পচে, খডকে পচে, কথা পচে না । 

খড় বলে--না থাকলে* চালে, 

ভাসত সবাই কোন্ কালেখ। 

[১ পা-যদি না থাকি। ২ পা-তবে সকল হইতে রস 
গলে ] 

খডম পায়ে দিয়ে গঙ্গা পাব। 

খডে-নাডায়১ আগুন দিয়ে, পেত্রী বসে আল্গোছ হয়ে। 

[১ পা _খডকুটায়। ২ পা-বস্ল ] 

খড়ের আগুন, যেমন জ্বলে তেমনি নেভে |১ 

[ ১ “অধ্যাপক শট্রাচার্যযগণ থডেব আগুন, যেমন জলে 
তেমনি নেতে*--নবীন তপশ্থিনী | “কথায় বলে, ঝ্াঙ্গণের 
রাগ খডের আগুন, দপ, করিয়া জলিয়! উঠে, দেখিতে 
দেখিতে নিভিয়া যায়”- প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের জীবনের 
মূল্য। “এ পৃথিবীতে এক সম্প্রদায়ের লোক আছে, তাহারা 
যেন খড়ের আগুন । দপ. করিষ! জলিয়! উঠিতেও পারে, 
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আবার খপ. করিয়। নিভিয়া ধাইতেও পারে?--শরৎচন্ত্রের 
বড়দিদি ] 

খড়ে। ঘরে ঝাড় টাঙানো ।১ 

[ ৯ নং ৬৯০১ ] 

খয়ের খা ।১ 

[ ১ সম্ভবতঃ ফাবসী 'খয়ের খাহ+ (শুভ ইচ্ছা করা) এই 
বাক্যের বিরত আকার । প্রভূব শুভার্থী মোসাহেৰ। 
--'আমি নিতান্ত কোম্পানীর খয়ের খা ভক্ত"-_-অমৃত বস্থুর 
একাকার ] 

খর নদীতে চড়া পড়ে। 

খরিদের মুখে বাাপারী। 

খল পড়শী, ছুশমন ভাই, চোর বান্দী, ছু'দিয়া১ গাই। 

| ১ ছদে, ছুষ্ট ] 
খল পড়শী, নাতান১ ভ।ই, তার সাথে বসতি নাই। 

| ১ নাতোয়ান, অক্ষম ] 

খল যায় রসাঁতল । 

খল্সে মাছ দিয়ে আজ রাধলাম ঝোল । 

সতীন আমার রাগ করেছে, মাথা ধরে তোল ॥ 

থলের পিরীত জলের লিখন, নং ৩৪০০ জষ্টব্য। 

খাই আর ভেল্কাই৯, চড়ি আর চাবকাই । 
[ ১ ছেল্কি দেখাই ] 

খাই কি নাখাই » না খাই ভাল। 

যাই কি নাযাই ? ন। যাই ভাল ॥১ 
| ১ নং ২১৯৫ ] 

খাই-দাই কাসি বাজাই, রগড়ের১ ধার ধারি না ।ৎ 

[ ১ রঙ্গ বা কলহের । পা--বাষ্শার । ২ খাই দাই কাসি 
বাজাই, রগড়ের কিছু জানা নাই” _দাশু'রায়। "খাও দাও 
কাসি বাজাও, পরের কথায় থাকতে আছে” প্রভাত 

মুখোপাধ্যায়ের রত্ব্বীপ ] 
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বাংল। প্রবাদ 

থাই-দাই ভূলিনি১, তত্বকথা ছাড়িনিৎ।* 
[১ পা-খায়ন্দায় ভোলে না। ২ পাছাড়ে না। ৩ 
“কিন্ত আপন বিধয় ভোলে না, তত্ব কথা ছাডে না” নববিবি- 
বিলাস ] 

থাই না খাই আছি ভালো, ভাঁঙ। ঘরে চাদের আলো ।; 

[ ১ নং ৬১৫২] 

খাই না খাই, দেখে মরি | 

খাই না খাই, পরের দায়ে বাধা যাই, নং ১৭৪৪ ভ্রষ্টব্য। 

খাই না, ছু'ই না, মুখ বলে আচা। 
খাই না খাই সকালে নাই১, 

হোক না হোক ছু'বার যাইঘ। 
[১ম্গান করি। ২ শৌচে যাই ] 

খাইয়ে পরিয়ে রাখলাম দাসী, তবু সে হল পাড়াপড়শী। 

খাউনী নয় বউ বে, বড খোরাটা১ কই রে। 

[ ১ অর্থাৎ ভাতেব খোবা ] 

খাওনে চিনি কাঙ্গাল, খডমে চিনি বাঙ্গাল) । 

[ ১ অনভ্যস্ত বলিয়া খড়মের সামনের দিক ক্ষয় প্রাপ্ত হয!] 

খাওয়া-দাওয়ার ১ গন্ধে, জামাই আসে আনন্দে । 

[ ১ পা৮ঠাপা ফুলের ] 

খাওয়াবে হাতীর ভোগে, দেখবে বাঘের চোখেই । 

[১ অর্থাৎ যত্বের সুজ শাসন ] 

খাওয়া লওয়। চিমড়ীর, নাম পড়ে টিপসীর ।১ 
[ ১ নং ১১৬৮ ] 

থাচায় পুরে খোচা মারা । 

খাচার ইচ্ছা খাঁচা! আছে, বাছা আমার উড়ে গে্কে 
খাচ্ছিল ততী ভাত বুনে । 

কাল করল তাতী এড়ে বাছুর কিনে ॥১ 
[ ১ নং ৪৮, ২৭৬, ২৪৮৯ ] 



২১৬৫ 

২১৬৬ 

এ 

২১৬৮ 

২১৬৯ 

২১৭০ 

২৯৭১ 

২১৭৭ 

২১৯৭৩ 

"২১৭৪ 

২১৭৫ 

২১৭৬ 

২১৭৭ 

২১৭৮ 

গ্রবাদ-সংগ্রহ ২৭১ 

খাজনাও নেবে, খেসারতও নেবে। 

থাজনার চেয়ে বাজনা বেশি১ ।* 
[ ১ পাবাড়ে। ২ আয়ের চেয়ে ব্যয় বা জাক অধিক ] 

খাট ভাঙলে খুরো আছে, তার ভাল আরে! আছে। 

খাট ভাঙলে ভূমিশয্য। 1১ 
[ ১ 'জান না ভাজিলে খাট সাব হবে ভূমি/-ঈশ্বব গুপ্ত ] 

খাটি সোন। হলে আগুন উস্কোতে হয় না। 
খাটে খাটায় ছুনে। পায়, বসে খাটায় আধ! পায় ।» 

[ ১ খনার বচন নং ৪৮] 

খাটে খাটায় লাভের গাঁতি ১, 

তার অদ্ধেক মাথায় ছাতি। 

ঘন ব'সে পুছে বাত, তার কপালে হা ভাত ।* 

[১ গ্রাতি-জযিজমা। পা_-সোনার ক্ষিতি। ২ পা- 
কাধে । ৩ পাএ বছব যেষন তেমন, আস্ছে বছর হ! 

ভাত ।- খনার বচন নং ৪৭ ] 

খাটে মজুর কাটে নাড়া, তার মেগের নথনাড়া |» 

[ ১ খাটতো! যুব, কাটতো! নাড়া, তাব যেগের যে নথনাড। 
সইতে হল ওই দুঃখ বড” দাশু বায ] 

খাটে। কাপড় বেড়ে আটে না। 

খাটে1১ পেটে আই-ঢাই, মোটা পেটে দিলেই নাই । 

| ১ পা-ভবা | ২ পা খালি ] 

খাটে ভাতাব দেওব হেন সাজে । 

খাড়া কুমড়ায় বিবাদ । 

খ[গুবদাহন করা ।১ 

[ ১ “তোদের কাছাবি-বাডিতে আগুন দিয়া খাওবদাহন 
কবিয়া যাইব+-যমালয়ে জীবস্ত মানুষ । “তা হলে ছদিনেব 
মধ্যে থাগডবদাহন করি” নবীণ 'দপন্বিনী 1 

খাতায় নাম লেখানো | 

[ ১ পণ্যজীবিনীদের পুলিস রেজেছ্রি করানো । “সদরে গিয়ে 
লিখিয়ে নাম, দয়ে মজায়ে পরিণাম, করেন কিনা 
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ব্যতিচারিণী কর্ণ দাণু রায়। 'যদি নাম লেখাইয়! নাম 
প্রকাশ না হয় তৰে তাহার জীবনে ধিক'--নববিবিবিলাস। 
'বেটীর আর বাকি আছে কি, নাম লেখালেই হয়'--নীল- 
পর্ণ । নবীন তপস্থিনী ও সধবাব একাদশীতেও উল্জেখ 

আছে ] 
খাতিব নদাবৎ।১ 

[১ (ফা) যথার্থবাদদী) বেপরোষা অর্থে ব্যবন্ৃত। 
'বিবিজানেব সঙ্গে একত্রে বসেই চলেছেন খাতির নদারৎ 
--ভুতোম প্যাচাব ণকৃশা | 

খাতিবে পাতিল ভাঙা । 

খাতিবেব বাপেব নাম খেসারত ।২ 

[ ১ অর্থাৎ খাতিবে দ্রব্য বিক্রষ করিলে লোকসান নিশ্চিত ] 

খাদ+ দিতে পারে না, পুকুবেব নিন্দা । 
[ ১ পা-_খাড়ি (» দোয়াড়, প্রা) ] 

খাদেব জল খাদেই যায, হু'দিন কেবল চোখ পাকায়। 

খাঁদা নাকে নোলক ঝোলান ব। তেলক পবা । 

থাদা নাকে নথ, গোদ। পায়ে মল। 

খানকী, তার মান কি। 
খাঁনকীর আবার জাতের বিচার |, 

[১ নং ৫৫৮২ ] 

খানকীব পিবীত । 

খান্ ত ডাল ঝিছুড়ী, গল্পে মাবেন দই ।১ 
[১ নং ৫৩৬৩ ] 

খানা কেটে নোনা জল ঘরে আনা! ।১ 

[১ এরা নোন! জল ঢোকালে ঘবে, আপন ছাতে খানা « 
কেটে? ; পুনশ্চ, খানা কেটে নোনা জল ঢুকাই(া ঘবে'__ 
ঈশ্বর গুপ্ত | নং ৪৬৩৪ ] 

খান। থেকে খালে পড়! । 

খানার মধ্যে পানি, আপনার মধ্যে নানী । 

[,.১ পানভোজনের ] 
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খাপছাড়। তলোয়ার, জল ছাড় পলোয়ার১। 

ঢালছাড়া খেলোয়াড় ॥* 

[ ১ পলো! (প্রা) যাছ ধরিবার ধাশের যন্ত্র। ২ দাশু রায়] 
খাব ত খাব, পেট ভ'রে খাব, 

যাব ত যাব, রাজ্য ছেড়ে যাব। 

খাব না, কি খাব--খাব না; 

না'ব না, কি না"ব__না'ব না। 

হাঁগি না, কি হাগি_হাগব ॥১ 
[১ নং ২১৪৯] 

খাব না খাব না অনিচ্ছে, তিন রেক১ চাল এক উচ্ছে। 
[ ৯ চার কুন্কে পরিমাণ মাঁপক পাত্র ] 

খাব না খাব না, পেটে বিষ, খেতে বসলে না পায় দিশ। 

খাবাব আছে চা"বাব নেই, দেবার আছে নেবাব নেই । 

খাবাব কুটরম। 
খাবার বেগুন১, আব বেচবার বেগুন । 

[ ১ ছোট । ২ বড, বেশি লাভেব দরুন ] 

খাবার বেল! দড, কাজের বেল। জড়সড় । 

খাবার বেলায় আগে বসে, কাজের বেলায় সবাঁদ শেষে । 

খাবার বেলা আগে কাজেব বেলা ইত্যাদি, নং ১৫৯৩ দ্রষ্টব্য । 

খাবার বেলায় নবার» মা, ছেলে ধরতে কেউ নাৎ। 

[১ পা নেবাব। ২ নং ২২০৬] 

খাবার বেলায় মস্ত হা, উলু দেবার বেলায় মুখে ঘা ।, 
' [১ পা-উলুর বেল! মুখে ঘা, খাবার বেলায় শঙ্করের মা ] 

খাবার সময় কুড়ে পাথর৯ । 

[১ অর্থাৎ নড়ে না !] 

খাবার সময় বারো ভাই, ছেলে নেবার সময় কেহ নাই৯১। 
| ৯ নং ২২০৩] 
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খাবায় সময় শোবার চিন্তা | 

খাবি জেনে, বসবি টেনে, বাপে টাক দিলেও নিবি গুণে ॥ 

খাবি, না, হাত ধুয়ে বসে আছি, নং ৮৪৪? জ্টব্য | 

খায় আর জুলজুলুতে চায়। 

খায় আর তের দিনে মাস গণে |, 

[ ১ নং ৪৮৮৪ ] 

খায় ছুতানতা, বডমাম্ুষী কথা । 

খায়-দায় আইলের মধ্যে, শুয়ে থাকে আইলের বাহিরে 

খায়-দায় কবে বড়াই, সে কুটরমে কাজ নাই। 

খায়-দায় পাখীটি, বনের পানে আখিটি ।৯ 

[ ১ পা-খায়-্দায় বনপানে চাঁষ। নং ৪৪১, ৪৮৯০ ] 

খায় ধান, উছডায়১ পিঠে 1খ 

[১ উদ্গিবণ বা বমন করবা ১ পাঁ ধান খাষ পিঠে 
উছণ্ডায ; খায় ধান, উদকুব চণ্ীয়গপ ; খেলে ধান উগরুল 
চবকা, ইত্যাদি । নং ২২১১] 

খায় ন করে পু'জিপাটা, তাব কপালে মারি ঝাট।। 

খায় না কেবল নাকের তলে গোজে।১ 

[১ নং ২২২০ এ 

খায় ন খায় পকালে নায়, হয না হয় দু'বার যায়১। 

তার কড়ি কি বৈছ্যে খায় ।* 

[১ শৌচে যায়। ২ নং ৩৬০, ৩০৮৮, ৮০৯৫ ] 

খায় না ছোঁয় যাঝখানে শোয়, নং ৪৬২৩ দ্রষ্টব্য । 

খায় না, দেয় না, সঞ্চয় করে, 

তার ধন খায় চোরে আর পরে১ 1২ 

[১ পাঁ-তা'র মুখে ছাই দিয়ে খায় লয়ে পরে ২ নও 
১৯৮২-৮৩ ] 

খায় না, শোকে ।) 
[১ নং ২২১৭] 
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খায় ভাত, উগরে নাটমন্দির |; 
[১ নং ২২১৫] 

খায়, মাগীর গল বেশি ; না খায়, মাগীর ফৌঁপানি বেশি । 

খায় মালসাট মেবে৯, ওঠে হাট ধারে । 
[ ১ মালকোচ। দিয়া, আস্ফালন করিয়া ঃ 'মালসাট মারি ঠহে 
হাতাহাতি যুঝে”ঘনরাম ; “ঘালসাট মারি ধায় বানর- 
কটক+-_কুত্তিবাস ২ “কথায় মারেন মালসাট”--দাশু রায়] 

খায় লয় চাদ রায়ের, নাম লয় কেদার রায়ের ।১ 

[ ১ পূর্ববঙ্গের প্রবাদ ] 

খাল১ কেটে কুমীর আনা |, 

[ ১ পা-খানা কেটে: নাল। কেটে । ২ “কেন ভায়ারা, 
াঁল কেটে গাজর কুথাব ঘবে আপ্ছ”" অমৃত বস্থর গ্রাম্য" 

বিঙ্গাট। খাল খে কুমীর এনো না, উপীন দা”_-শরৎ- 
চন্দ্েব চবিরহীাদ ] 

খাঁল১ পার হায়কুমীরকে কল। দেখানো ।২ 

| ১ পীঁ-গাউত শশী । ২ শিদা পার হয়ে এখন কুমীরকে 
কলা পেখাতে চ৩৮--অযৃত বস্তুর বিজয়-বসম্ত। গমিষ্ 
কথা খে কয়ে, আকাশ চাদ হাতে দিয়ে, কুমীরকে 
কলা দেখারে ফ।কি দিও নাপগাপাল উডে ] 

খাল শুকে!লেও রেক১ মবে না, নং ২৪৩৭ জ্রষ্টব্য। 

খালি কলসীর বাজন। বড়।১ 

[ ৯ নং ৩৯৭, ৫২৬, ৭৯৮০ ] 

খালি থুয়ে সারা বাড়ী, সীনার গোড়ে পাঁড়াপাড়ি। 

খালি হাডিতে পাত বাধা, নং ৭৯৬০ ত্রষ্টব্য। 

খালি পেটে খাবে কুল, ভব পো খাবে মূল ১ 

[ ১ উভয় অনিষ্টকর | নং ১৩৩, ৮৮৯৩ ] 

খালে জল ত নালায় জল। 

খাস্ তালুকের গ্রজা । 
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[১ শীঁয়াযুক্ধ নিকৃষ্ট ফলবিশেষ ] 
খাসীর তেল বাড়ে, খোন্দকারের আয় বাড়ে। 

খিচুড়ি পাকানো ।১ 
[১ কিস্তু ব্যাপারটা যেন খিচুড়ি পাকিয়ে গেল'--শরৎ- 

চন্দ্রের যোড়শী। 'বেশ খিচুড়ি পাকিয়েছ'__খিছেন্ 
রায়ের ভীন্ম ] 

খিড়কি দিয়ে হাতী গলে, সদরে বাঁধে ছু'চ।* 

[১ পাঁ-সদরে ছু'চ চলে না, অন্দরে হাতী চলে? ছুঁচ 
চলে না সদরে, হাতী চলে অন্দরে । নং ৮২০৪ ] 

খিড়কির দোর দিয়ে হাতী চড়া । 

বিডকি সদরে লাগিয়ে কাঠি, তবে দিই সি'ধকাঠি। 

খুচরা কাজের মুজর1১ নাই । 
১ মাফ, ছাড়] 

খুঁচিয়ে ঘ করা ।১ 
[১ তুমি আর খুঁচিয়ে ঘা করো না'শরৎচজ্জরেব নব- 
বিধান। নং ৩০৪১ ] 

খুজি খুজি নারি১, যে পায় তারি। 
[ ১ পা- নারী? 

থু'ট-আখুরে৯ গায়ের বালাই । 
[১ যে খুঁটিয়া অক্ষর পড়ে, অল্পশিক্ষিত। সুতরাং, যে 
দিবারাত্র খুঁটিনাটি লইয়! থাকে । অথব|, সং কূট আক্ষরিক, 
যাহার হাতের অক্ষর কুটিল, অর্থাৎ যাহার অল্প বিস্কা। 'খুঁট 
মিলাতে পারে না, এমনি খুট-আখুরে'_দাশু রায় ] 

খুঁটি না থাকলে ঘর পড়ে । 
খুঁটি হয়ে বসে থাকা ।, 

[ ১ “আমার পালায় পিটে খেলেন, তার পালার [দিন খুটি 
হয়ে বসে রইলেন”-_জামাই বারিক ] 

খুঁড়িয়ে বড় হওয়া ।১ 
[ ১ জ্ঞান নান্তি পাবি শাস্তি, মস্ত হচ্ছিস খু'ড়িয়ে'- দাশ 
রায় ] 
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খুন করলে খুনে, পর্বের কথ শুনে । 

খুলিল মনের দ্বার, না লাগে কপাট 1১ 
[ ১ তারতচন্ত্র ] 

খুড়োর জয়েই জয়, নং ৬৭১২ দ্রষ্টব্য । 
থেঙরে বিষ ঝাড়া, নং ৩৫২৫ দ্রষ্টব্য । 

খ্পণ৭ 

খেউড় গাওয়! 1 খেউড়ে জেতা1।১ খেউড়ের উত্তোর 1২ 

[ ১ “কেউ বা খেউড জিতে গায়ের জাল! নিবারণ কল্পেন'-_ 

ভুতোম প্যাচার নকৃশা। ২ '“বাবা-"উতে!, শুনে যাও 
লীলাধতী 1-_-নং ৮১০ ] 

শখঁকশেয়ালি১, যুদ্ধের সময় বাঘ। 

[ ১ পা-_দেখতে খেঁকশিয়ালি ] 
খেঁকি কুকুরের ঘেউ-ঘেউ সাব১ 1২ 

| ১ পা-চডাভাক। ২ নং ৪০০ ] 

খেজুরগাছ তেলপানা হয়েছে ।* 

[ ১ অর্থাৎ কাটাব যন্ত্রণা নেই, যখন পাঁপীকে যমদৃত ভাপ 
উপর দিয়! টানে! নং ৬৫০১] 

থেটে থেটে মবল ছুয়ো ইত্যাদি, নং ৭৬৭৮ উফ | 

খেতাবী খুড়ো ।১ 

[ ১ আশাসোটাওযালা থেতাবী খুডে'--হুতোম প্যাচার 
নকৃশা। পা-কেতাবী ( অর্থাৎ পুস্তকে পাওয়া! যায়, বাস্তব 
জগতে বিরল )] 

খেতে আনলাম মূলো, পৌঁদে হল শুলো ।১ 

[১ প্রবোধচন্ত্রিকায়, আভাগকের উদ্নাহরণ ছিসাবে উদ্ধত ] 
খেতে আহ্লাদ, পরতে আহ্লাদ, 
বাদরামিতে কিসের আহলাণ। 

খেতে-খেতে গলা বাড়ে, হাটতে-হাঁটিতে নলা১ বাড়ে । 
[ ১ নলী, হাতপায়ের নলাকার অস্থি। পাঁ-নড়া ] 

খেতে-খেতে লোভ বাড়ে, কাদতে-কাঁদতে শোক বাড়ে। 
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বাংল! প্রবাদ 

খেতে গেলে ছাড়িস নে, বাঁচতে গেলে নাড়িস নে । 

খেতে গেলে হ্বাসফাস, দিতে গেলে সব্ধনাশ । 

খেতে-দেতে ছল বল, দিন-দিন যায় পৌদের তল। 

খেতে দেয় না পেটে ভাত, ঠেল৷ দেয় চোদ্দ হাত। 

খেতে না জানলে মরে, বসতে ন। জানলে নড়ে ।+ 

[ ১ পা-_খেতে জানলে মবে শা, বসতে ানলে পড়ে না] 

খেতে না পাবলেও হাকাই আছে। 

খেতে১ পায় না পচা পু'টি, পেতে চায় ঘি-রুটিৎ । 
[ ১ পা_'খেতে? বাদ। ২ পাখেতে চায কই তেটুকি) 

বলে-_ খাব ছুধ-রুটি ; হাতে পবে হীবাব আডটি, ইত্যাদি । 
₹ ৫০৪০) ৬২০৩] 

খেতে পায় না মূলে, বীজ বেখেছে তুলে । 

খেতে১ পায় না শাক-সজনা।, 

ডাক দিয়ে বলে -ঘি আন্ না৷ 
[ ১ পা--বাডীতে ] 

খেতে পারি গাঁ», শকে নখ মুখে দিলে থাকে না । 
[১ পা_খেতে গেলে । ২ শখ বা '্মভিরুচি হয় না] 

খেতে পারি নিতে পাবি ইত্যাদি, নং ৫৪৯১ দ্রষ্টব্য । 

থেতে পেলে শুতে চায়, নং ৫৫১২ দ্রষ্টব্য | 

খেতে পেলে ফকির ভালা, খেতে না পেলে ফকিব শালা । 

খেতে বড় দরদ, আনবার নয় মবদ । 

খেতে বললে মারতে ধায়, রাগী লাভ৯ এইরূপে ফা । 

[১ পা--ধন ] 

খেতে বসলে কিসের দায়, পাক। ধান কি জলে যায় 

খেতে ভাল ভাজ চাল, দেখতে ভাল মুড়ি । 

রসকে১ ভাল এক ছেলের মা, টস্কে* ভাল ছু'ড়ী ॥ 
[১ রসম্সভ্ভোগ । ২ পা দেখতে । টস্ আদর ] 
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খেতে যদি হয় সাঁধ, সকলই পরসাদ। 
খেতে সাধ, দিতে বাদ । 

খেদাই নে১, তোর উঠাঁন চষি ।২ 

[১ পা1-তাড়াই না। ২ খেদাই নে তোর উঠাঁন চবি, 
বাস্তবৃক্ষ রাখে নাক --ঈশ্বর গুপ্ত । “তাড়াব না, উঠান চা 
কেন+_অমুত বন্থুর বৌমা ] 

খেয়া পার হ'লে১ পাটনী শাল। | 

[ ১ পা- পার হয়ে গেলে ] 

খেয়ার কড়ি। 

২৭৯ 

খেম়ার কড়িতে ড্রবে পার, নং ৪৬২৫ দ্রষ্টব্য। 

খেয়ে-খেয়ে কুমীর (ব। হাতী) হওয়। | 

খেয়ে-খেয়ে যেন শ্যামের খুটি । 

খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, ঝেতলায় গোবর১। 

[ ১ অর্থাৎ বৌতিল।ঘ বোনা মাছুরে গোবর ছড়। ] 

খেয়ে-দেয়ে পড়ল মনে, হুকেটা রয়েছে বাঁশবনে। 

খেয়ে-দেয়ে বাচলে তার নাম ধন। 

মেরে১ ধ'রে বাচলে তার নাম জন॥ 

[১ পামরে ] 

খেয়ে-দেয়ে যায় শুতে, বিধি নে? যায় মূলো৷ চুরি করতে । 

খেয়ে বাচলে কামাই», মেয়ে বাচলে জামাই । 

[ ১ রোজগার ] 

খেয়ে মাগীর গল। বাড়ে, বসে বাসে ডা'ন ঝাড়ে। 

খেয়ে মুতে, মুতে খায়, তাঁব কড়ি বৈদ্য ন। পায় ।১ 
[১ নং ৮৮২২] 

খেয়ে হাগে, শুয়ে জাগে, তার গন্তি১ কভু না লাগেখ। 
[১ গাজ শব হইতে, “গতর” অর্থে। ২ পাঁসে পুত 
(বা মাছুষ ) কোন কাজে নালাগে] 
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খেলতে জানলে কান! কড়ি দিয়েও খেলা মায় 
[১ পাঁঁযে খেলতে জাদে (বা খেলে), সে কাপ! কড়ি 
দিনে (বা কড়িতেও ) খেলে। “তাই লোকে ঘলে যে, 
যে খেলে সে কান! কড়িতেও খেলে*বিষবৃক্ষ ] 

খেলাম ত চার বার, না খেলাম ত দিন চার । 

খেলাম ভাত, ফেললাম পাত । 

খেলাম বা না খেলাম, মালস! ত একট। ভাঙলাম। 

খেলেও জাত যায়, না খেলেও পযসা যায়।* 

[১ বৈষ্ণবের মাংস কিনিয়া বিপদ ] 

খেলে জাত যা ন1১ ফুকরালে জাত যায় । 

খেলে ডোম্নী ত ডাক্ বাম্নী। 

খেলে-দেলে বাধলে পুডা,, কলা দেখালে বদলা বুড়া । 
[ ১ আঁটি, বোঝা । ২ প্রতিদান বা প্রতিশোধ অভিলাধী ] 

খেলেন দই বমাকান্ত, বিকাঁবের বেল গোবদ্ধন ।১ 
[১ হুতোম প্যাচাব নকৃশায উদ্ধত ] 

খেলে পবে কুঁচকি-কণ্ঠা» লডতে নাবে আডাই ঘন্টা । 
[ ১ অর্থাৎ কুঁচকি ক! সমান হইযা যায়! ] 

খেলে বিষ, না খেলে নিবিবষ | 

খেলে শীলা, না খেলে বোনাই। 

খোজার চেয়ে সোজা ভাল । 

খোজে খোজে চৌকিদাবি |; 

[ ১ নং ৬৭৫২ | 

খোটাব জোবে মেড়া৯ লডে ।* 
| ৯ পা-গাড়ল। ২ 'খুটোর ভবে ম্যাড়া ন৬_ 
জামাই বারিক ] 

খোঁড়া এসেছে নাচতে, কান। এসেছে দেখতে 

ধনে-বেচা বেণে এসেছে আফিঙেব ভাও জানতেন ॥ 
[ ১ নং ৪৩১৩ ] 
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খোঁড়া কি গগয়্াথের সেথেো 5 । 
[ ১ বান্ধবী) কারণ জগর্লাথ বিগ্রথের হাত-পা! ঠুটো ] 

খৌড়াকে খড়ম । 

খোঁড়া, না, পা মোড়া । 

খোঁড়া ভাতার বুড়ো বেয়াই, কোনে দিকে সুখ নাই ।১ 
[ ১ বিয়েপাগল! বুড়োতে প্রযুক্ত ] 

খোঁড়ার প| খানায় পড়ে, নং ১৬৬৫ দ্রষ্টব্য | 

খোদাকে ন। দেখ। যায়, আকেলে তার চেনা যায়। 

খোদ। যব দেগা, ছপ্পব ফোড়কে দেগা ।১ 

[ ১ অমৃত বন্থব চোবেব উপব বাটপাডিতে উদ্ধ ত ] 

খোদার এমন কল, নাবকলেব ভেতর জল । 

খোদাব ওপব খোদকাবী । 

খোদাব খাসী ।১ 

[ ১ হষ্টপুষ্ট স্বচ্ছন-বিচবণকারী ব্যক্তি ] 

খোদাব নাও দোযায়* চলে। 

[ ১ আশীর্বাদে বা অগ্ুগ্রহে | পাঁডাঙায ] 

খোৌয়াড়ি ভাঙা ।১ | 
[১ নেশা ছুটিলে অবসাদ দূৰ কবিবাব জন্য পুনরায় মাদক- 
সেবন । “বেঙ্গ সমাজেব দিন সকাল বেলায় খোয়াডি ভেঙে 
রাখব”_অযৃত বন্ছব গ্রাম্যবিভ্রাট ] 

খোৌয়াড়ে১ পড়লে হাতী, চামচিকেতে ও মাবে লাথি ।২ 

[১ পাহীডলে। ২ পাঁ_হাতী যখন 'দঈকে পে, 
চামচিকেতেও লাথি মাবে।- প্রবাদের অন্য রূপাস্তরেব জন্ত 
নং ৩৯৬৩, ৮৬৮৫, ৮৬৯৩ দ্রষ্টব্য ) 

২৮৯ 

খোলস! ঘবে না বয সাপ ইত্যাদি, নং ৪৩৩৮ দ্রষ্টব্য । 
খোলা কামাই নেই, নং ২৮৮০ ৬ষব্য। 

খোলা ভাটি ।১ 
[ ১ দেশী মদের কারখানা আইনকানুনে বন্ধ নয় ] 

খোশ খবরের ঝুটাও ভাল । 
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খোশমেজীজী বাবু হলে চিড়িয়াখানায় শখ । 

খোসের১ তেল নেই, কলাবড়ারং সাধ । 
[ ১ পাখুসকিতে। ২ পাঁ-তালেব বড়াষ ] 

খ্যান্খেনে জ্বরে আর ঘ্যান্ঘেনে ভাতাবে। 

আর কিছু না করুক, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারে ॥ 

গঙ্গ। গঙ্গা, না জানি কত রঙ্গা-চঙ্গা ।১ 

[ ১ ইহাব পব আবও ছুই পংক্তি পাওয়া যায়-'কাছে গিক্সে 
দেখি ভংভঙ্গা, বয়ে যাচ্ছে জলতবঙগা” | 

গঙ্গ। গঙ্গা ভাগীবথী, পাপ নেই এক রতি । 

গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজ্।১ 

| ১ 'আপনি আপন সম্ভবে, যেমন গঙ্গাপুজা গঙাজলে”-_ 
নিধু বাবু] 

গঙ্গাজলে গোবর গোলা ।১ 

[১ অত্যন্ত শুচবাই। 'ঘবে আছেন গুণবতা গঙ্গাজলে 

গোবর গুলে__হুতোম প্যাচার নকৃশা ] 

গঙ্গাজলে বববলে ।১ 

[১ গঙ্গাজল স্পর্শ কবিদ্া মিথ্য। সাক্ষ্য দেওয৷ যাহার ব্যবসা, 
অর্থাৎ ভীষণ মিথ্যাবাদী। “অ। বে গঙ্গাজলে বব্বলে! 
আমি যে এই উঠানে দারিয়ে আগাগোড়া সব শুনেছি'__ 
প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের নবীন সন্ন্যাসী ] 

গঙ্গা ছু'কৃল ভাঙে না। 

গঙ্গা মড়া আলেন+ না। 

[ ১ আলানো_ এলানো, এলিয়ে দেওয়া ; অর্থাৎ পরিত্যাগ 
করা, যথা £ 'থুরখুরে বুড কিন্ক টাকা পেলে 'ব করতে 
আলেন না'-আলালের ঘরের দুলাল ] 

গঙ্গায় বা গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেওয়া | 

গঙ্গায় ময়ুল। ফেললে গঙ্গার মাহাক্সয ধায় না। 
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গঙ্গায় সারি১ গাইলে গঙ্গা হয় ন] তুষ্ট। 

দুষ্টের গুণ গাইলে দুষ্ট হয় না শিষ্ট ॥ 
[১ নৌকায় বাচ খেলিবাব সময় গীত অশ্লীল গান; 
101)506515 50175---1 01600] 

গঙ্গা যাত্রা কবা | 

[ ১ নং ৪৭৩২ জষ্টব্য] 

গঙ্গার জল গঙ্গায় বল, পিতুপুকষ উদ্ধাব হ'ল১। 

[ ১ অর্থৎ তর্পণের দ্বাবা। পা--পুকুবে জল পুকুবে র'ল, 
পিঠলোক সন্ষ্ট হল ] 

গঙ্গাব দিকে পা 1১ 

[ ১ "আসন্ন মরণ | গিলঙ্গাব পানে পা কক্ছে, তাব আবাব বিয়ে 
কম। কেন প্রভাত মুখোপাব্যাষেশ জীবনের মূল্য ।_নং 
৯৮৩ জষ্টব্য ] 

গঙ্গ(ব পশ্চিম কল বাবাণসী সমতল । 

গজকচ্ছপেব যুদ্ধ 1৯ বা, গজকচ্ছগী । 

[১ পুবশণে বণিত ঘোবব ঘুদ্ধ। বিভাবস্থু ও হুপ্রতীক 
নামে ছু ভ'ই বিধয সম্পত্তি লইয। কলছে অবশেষে 
পবস্পনেব শাপে হস্তা ও কচ্ছপেব বপ পাইয়া শিত্য দবন্দযুদ্ধ 
কনিত ] 

২৮৩ 

গজপুচ্ঠে যে বা যাষ,১ ফেউ দেখে সে ডবায়। 
| ১ পাঁ-গজে আসে গজেযায। নং ৮৫৮৩ বা | 

গজভুক্তকপিখবং ।৯ 
| ১ সং আজগাম যদ] লক্ষীনণবিকেলফলান্ুবৎ। নির্জগাম 
যদা লক্গা।ঁজভুত্তকপিখবৎ ॥--হাতী কথবেল খাইলে নাকি 
তাহা বাহিবে যেমন তেমনি থাকে, কিন্তু অস্তঃসা বশুন্য হয় । 
ইহ! লৌকিক ব্যাখা। (নং ৮৬৯১ জষ্টব্য ) ২ কিন্তু এখানে 
গজশব্রেব অর্থ কাটবিশেষ , 

গজরায় কিন্ত বর্ষায না, নং ২৪০২ দ্রষ্টব্য | 

গড় কবি পিটে, দাত ছেড়ে দে" ।১ 
[১ পাঁাত ছাড় পিটে, গড় করি তোবে ] 
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গড় করি মেয়েদের পায়, ধানভান। চাল ঠাকুরে খায়৯। 
[ $ পাযে পায়েতে চি'ড়ে-কুটে মহাপ্রভুর ভোগ লাগায় ] 

গড়তে চায় ঠাকুর, গ'ড়ে বসে কুকুর 1১ 
[ ১ নং ৭৯১৫, ২৬৬৯] 

গড়তে পারে না একখান, ভেঙে করে১ সাতখান। 

[ ১ পা- ভাঙতে পারেন ; তেঙে বসেন ] 

গড্ডালিকা-প্রবাহ ।১ 

[ ১ গতান্থগতিকতা, মেষপাল যেমন যেবীর অন্ুমরণ করে । 
ড/০০17167 01610001191 ৬ ০101006, 14917079 1940, 
01১. 95-67 ] 

গণক১ যদি গণেং ঠিক, তবে কেন মাগে ভিক। 

|১ পাঁ দৈবজ্ঞ। ২ পাবলো] 

গগায় এণ্ড দেওয়া |১ 

[১ পাঠশালায় গণ্ডাকিয়া 'শাবৃতিব সময়, শেষোচ্চারিত 
গ্রণ্ডঃ শর্ষের সঙ্গে মিলাইয! ফাকিবাজ পড়ুয়ার “এণ্ড? 
বল!। অর্থাৎ কৌশলে কাজে ফাকি দেওয়া। “কেউ 
কেউ আমাদের মত গুরু মশায়ের পাঠশালের ছেলেদের 
মত গণ্ডায় এগ! সায় দিয়ে গোলে হবিবোল সাল্লেন*__ 
হুতোম প্যাচার নকৃশা। মতিলাল গোলে হরিবোল দিত, 
কেবল গণ্ডার এণ্ড ও বুডিকা ও পণিকার শেষ অক্ষর 
বলিয়া ফাকি সিদ্ধান্ত করিত”_আলালের ঘরের ছুলাল 1 

গণ্ডারের চামড়া 1১ 

[ ১ গণ্ডারের মত স্লচর্্ী। অর্থাৎ মারধোর বাঁ অপমান 
যাহার গায়ে লাগে না] 

গতরখাকী বা গতরকুড়ী। গতর পোষা ।! গতরে 
ছ'মাস। গতরে মাগুড়া পোক। ধরা । ৫ মাথ। 
খাওয়া। গতর নড়ে না। 
গতর খাটাঁও গতর খাটাও, সোনার মত জলে । 

গতর পোব গতর পোষ, রাঙের মত গলে ॥ 

গতর থাকলে ভাত কাপড় । 
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গতরের নাম আদরমণি, গতর থাকলে খাই ননী । 

গতরের নাম পরশমণি । 

গতর নেই চোপায় দড়, মেঙ্গে খায় ভার পালি১ বড়। 

[ ১ শশ্তের পরিমাণ ] 

গতস্য শোচন। নাস্তি | 

[ ১ বুডে! সালিকের ঘাড়ে রৌতে উদ্ধ'ত। “কুতন্ত করণং 
নাস্তি মৃতস্ত মরণং যথা। গতন্ত শোচনা নাস্তি ইতি 
বেদবিদাং মতম্ ॥ নবীন তপস্থিনীতে গতান্ুশোচনা নাস্তি, 
পাঠ আছে। গতম্ত শোচন। নাস্তি, যা হবার হয়ে 
গিয়েছে গিরিশ ঘোষের হারানিধি ] 

গদাইলক্ষরী চাল ।১ 

[ ১ গর্দা বা তারবাহী নৌকার ("গাধা বোটের ) মন্থর ও 
দীর্ঘসত্রী লক্করের মত । মতান্তরে, গদাধর লস্কর নামক কোনো 
বিপুলকায় ধনী ব্যক্তির মন্থর গতি ও ক্ষিপ্রকারিতাঁর অভাব 
হইতে এই প্রবাদের উৎপত্তি? কিন্তু এই ব্যাখ্যা কাল্পনিক 
বলিয়া মনে হয়।_-'গদাই লক্করি চালটুকু দেখছি অভ্যাস 
করা আছে” অমুত বস্র বাহবা বাতিক ] 

গন্ধামাদন আনা ।১ 

[ ১ এই বাক্যাংশ প্রবাদাকারেও দেখা যায় £ আনতে বললে 
বিশলাকরণী, এনে বসল গদ্ধমাদন ] 

গব্য থাকলে১ আগে পাছে, কি করে তার শাকে মাছে । 

[১ পা-যদি গব্য। ২ অর্থাৎ দ্বত আহারের আগে ও 
দুগ্ধ আহারের শেষে। ৩ পাথাকে গব্য আগ! পাছা, 
কি করে তার শাগা মাছ! ] 

গভীর জলের মাছ, নং ৭২ দ্রষ্টব্য । 

গয়ংগচ্ছ রূপে চলা । 

[১ নায়েব ফাপরে পড়িয়া গয়ংগচ্ছরূপে আম্তা আম্তা 
রকমে চলিতে লাগিল'__আ।গালের ঘরের ছুলাল ] 

গয়ল। আশী বছরেও সাবালক হয় না।৯ 
[ ১ পাঁ_গয়লার আশী বছরেও বুদ্ধি পাকে না? গয়লা আশী 
বছরে সাবালক ] 
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গয়ঙাতে গাড়া খোড়ে পাড়ার মারতে গাই। 

সেই গাড়াতে পখ্ড়ে মরে গয়লার সাত ভাই ॥১ 
[১ নং ৪৮৯৬ ] 

গয়লার গুণে ঘি, মায়ের গুণে বি।১ 

[ ১ নং ৫৬৭৪ ] 

গয়লার চোডা, উপুড় করলেই নেই। 
গয়লার দই গয়লায় বাখনায় | 

[১ পাঁ_গয়লার দই গয়লা টক বলেনা ] 

গয়লার ছুধ ইত্যাদি, নং ৪১৬৬ দ্রষ্টব্য। 

গয়লার ধশ্ম কেঁড়ের বাইরে । 

গয়ার পাপ বিদায় করা ।১ 

[ ১ গয়ার প্রেত সহজে উদ্ধার লাভ করে না (নং ১৮৩৮ 
রষটব্য ), শ্তরাং তাভানো কঠিন। নূতন নৃণতন ভাগ 
লাগিবে, শেষকালে সকলে রাগিবে, বলিবে-বেটা বড় 
গয়ার পাপশদাশু রাষ ] 

গরজ পড়লে খোড়াও লাফায় 

গরজ বড় বালাই ।২ 

[ ১নং ৪১২২] 

গরজ ভারি, খরচ কম। 

গরজী যেমন, আহাম্মক তেমন 

গরজে গয়লা ঢেলা বয় ।৯ 

[১ অর্থাৎ ছুধের বাকে, ছুই দিকের পালল। ভারসাম্যে সমান 
করিবার জন্ত একদিকে ভারি ইট ইত্যাদি বহন কার ] 

গরজে ধান ভানে মরদে। 

গরজে১ লোহা বয়, অগরজেখ সোনাও* নয়। 

[ ১ পা লাভে । ২ পা-্অলাভে। ৩ পা+তুলোও ) 
শোলাও ] 

গরজের পা মাথার ওপর দিয়ে । 



২৩৭৩ 

২৩৭১ 

২৩॥২ 
২৩৭৩ 

২৩৭৪ 

২৩৭৫ 

২৩৭৮ 

১৩৮০৩ 

২৩৮১ 

২৩৮২ 

প্রবাদ-সংগ্রহ ২৮৭' 

গরব কর যৌবনভরে, কাদতে হবে অঝোর ঝরে 1১ 
[১ নং ২৭২ প্রবাদের সংক্ষিগ্ত আকার ] 

গরবিণী রাই । 

গরবের গরবিণী, এই পরেন নাকে নথ, এই পরেন কানে ।' 

গরম ভাতে বেরাল ভোতা১। 

[ ১ পা-বেজার। 

গরীবকেক্চ দিলে তোলা থাকে১। 

[ ১ অর্থাৎ পুণ্যের হিসাবে জম! থাকে ] 

গরীব মানুষ ফড়িড খায়, পাল্কি চ'ড়ে বা যায়। 

নং ৮৫৩৮ ] 

গরীবেব কথা বাসি হলে ইত্যাদি, নং ১৫২৪ জষ্টব্য | 
গরীবের বাড়ী হাতাব পাডা, নং ১৫৩২ ভ্রষ্টব্য | 

গরু কালে! ব'লে কি হৃধও কালো হবে। 

গক কিন্বে আগে পাছে১, পুকুব কাটবে বাড়ীর নাছেহ। 
[ ১ অগ্রপণ্চাঁৎ্ৎ দেখিখা বা ভাবিয়া । কিন্তু লঙ সাহেবের 
বাখা। এইবপ- পালের অগ্রে বা পশ্চাতে যেগরু যায় 

তাহা ক্র কব] কর্তব্য, ক'বণ অগ্েব গরু বলষ্ঠ, পশ্চাতে 
গো স্থল হম । ২ নাছ সং বথ্যা »লচ্ছা স্ল'ছ বা নাহ। 
সদর বা খিন্ডকি দুই অথে্' প্রত্য়াগ পাওয়া যায়; তৰে 
প্রাচান সাহিত্যে সাধাবণভঃ পৃর্ববাক্তি অন্র্থই ব্যবহৃত ] 

গরু-খোজা কর! । 

গরু জরু ঘোডা, এক এক ঘাড়মোচডা | 

[ ১ নং ২৮৩২ ] 

গরু জরু ধান, রাখ বিদ্ধমান১ । 

[ ১ পা_-তিনে রাখে মান ] 

গরু জরু ধান, না দেখলেই যা । 

গক জরু পাটুনী, মাঝে মাঝে পিটুনী৯। 
[ ১ পাতিন সন্ধা আটুনি ] 

* বাঙাল শঝে ধৃত প্রবাদগুলিও জষ্টব্য। 
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গরুড় মুর্তি। বা গরুড় পঙ্গীর মত থাকা ।' 
[ ১ বিষুুর নিকট তীত ও যুক্তকরে অবস্থিত গরুড়ের মত ] 

গরুড়-শয়ন ।১ 
[ ১ জন্মের পূর্বে গরুড় দীর্ঘকাল অঙ্র মধ্যে সুপ্ত ছিলেন । 
'ঠারেঠোরে কথা কই দিনে পতির সনে। রাবি হইলে 
নিদ্রা বাই গরুড-শয়নে ॥+--কবিকক্কণ ] 

গঞ্তে খেলে বাড়ে, ছাগলে খেলে মুড়িয়ে যায়। 
গরুতে ন! চিনে হাল, মামুষে না চিনে কাল। 

গরু তোরে বেচব না, 

এখানেও ঘাস-জল সেখানেও ঘাস-জল । 

গরু১ ন। বিয়তে ঘিয়ের দর । 
[১ পা-_গাই ] 

গরু বিকায় ঠাটে, কাপড় বিকায় পাটে। 

গরু মরবে ধরবে তুলে, মানুষ মরবে ধরবে চেপে। 

গরু মেরে গোলকে বাস, গঙ্গাক্নানে সর্বনাশ । 

গরু মেরে» জুতো। দান ।* 
[১ প্রা_কেটে। ২ পা-বামুনকে জুতো! দান। ৩ “তত্র 
চালচুল নাই, কেবল গরু কেটে জুতা দান ধান্মিকতা আছে, 
-আলালের ঘরের ছুলাল। টেকাদধের যদ খাওয়া বড 
দায় গ্রশ্থেও “কেটে? পাঠ আছে। নং ৩৪৬৪ ] 

গরু যার, গোবর তার । 

গরুর ইচ্ছায় হাল চয় না। 

গরুর কুটুম চাটলে-চুটলে ইত্যাদি, নং ৬৬৭৬ ভ্রষ্টব্য। 

গরুর দোষে গয়ল। নষ্ট। 

গরুর পিরীত চেটে, মানুষের পিরীত সেঁটে; 
[ ১ঠাসিয় ধরিয়া। ২ নং ৬৬৭৬ ] 

গরুর বাটে গোবর দেওয়া 1১ 
[ ১ “তোমার জন্তে কুলাঙগনারা গরুর বাটে গোধির দেওয়ার 
ঠায় গায় কালি দিতে পারে, কিন্ত কুলে কালি দিতে পারে 
ম/--সধবার একাদশী ] 
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গরুর মধ্যে এডে, জাতের মধ্যে নেড়ে ।১ 

খাওয়ালে-দাওয়ালেও মারে ভেড়ে ॥ 
[১ নং ৩৩৭৬, ৫১৩৫, ৮০০৯ ] 

গরুর লেজ ধ'রে বৈতরণী পার, নং ৬০০৭ দ্রষ্টব্য । 

গরুর শক্র কা” ইত্যাদি, নং ২৪৬৩ দ্রষ্টব্য । 

গরুর হাচি ।, 

[ ১ “জীব? বলাও দোষ, না বলাও দোষ। অর্থাৎ ছোট- 

লোকের খোসামোদ”- লঙ সাহেবের মন্তব্য ] 

গকু হাবড়ে পড়ে যার ইত্যাদি, নং ৭১২৭ দষ্টব্য | 

গরু হারালে পাওয়। যায়।* 
[১ অর্থাৎ এমন স্থল যেখানে সব কিছু খুঁজিলে পাওয়া 
যায়। 455101960107900 66580026106 আশ্চর্য্য! এতে 

তা হলে গরু হারালে পাওয়া যায় দ্বিজেন্র রায়ের 
জ্যহষ্পর্শ ) 

গরু হাল বেচে ভাতার, গড়ায় মাগের গলার হার। 

গর্জন আছে, বর্ষণ নেই ।১ 
[১ পা-বর্ষণ নেই গঞ্জন সার ; গজরায় কিন্তু বর্ষায় না। 
“যেমন গর্জন হইয়াছিল, তেমনি বর্ষণ হয় লাই”_আলালের 
ঘরের হুলাল। নং ৬৯৮৮] 

গর্জন নেই, বর্ষণ সার ।১ 
[১ নং ২৪০২] 

গর্তের সাপ খু'চিয়ে বের করা । 

গর্ভযন্ত্রণা |» গর্ভআ্রীব ।* 
[ ১ উৎকট ও দীর্ঘ যাতনা অর্থে। ২ গালাগালি কিন্ত 
গর্ভআ্রাবে যাঁওয়া” বাক্যের প্রয়োগ, যথা_-তাহার অন্ত 
এত টাক। গর্ভআাবে গেল, তবু ছিড়েন নেই, আবার কোন 
মুখে টাকা চায়--আলালের ঘরের ছুলাল ] 

গর্ভে খণে বিষয়ে কুকুর-রতি-রসে। 

প্রবেশে পরম সুখ, প্রাণ যায় শেষে ॥, 

[ ১ রামেশখরের শিবায়ন। বোধ হয়, এই পঞ্ভটির মূলে 
ফোন চল্তি প্রবাদ আছে। নং ৭৪০৪] 



২৪০৮ 

২৪০৯ 

২৪১০ 

২৪১৯ 

২৪১২ 

২৪১৩ 

২৪১ 

২৪১৫ 

২৪১৬ 

২৪১৭ 

৪8২৮ 

বাংলা প্রবাদ 

গলগ্রহ । বা, পরের গলগ্রহ হওয়া ।৯ 

[১ শিখিব পড়িব বড়লোক হব, পরের গলগ্রহ হয়ে কেন 
র'ব--চিরজ্ীব শর্মা । 'পরের গলগ্রহ হয়ে বেড়াচ্ছি, তবু 
বিলাসে সজ্জিত হয়েছি, দ্বিজেন্্র রায়ের ছুর্গাদাস। সে 
যে দাদার গলগ্রহ হইয়। দাড়াইয়াছে, ইহাই তাহাকে উগ্গিতে 

বসিতে বিধে_-শরৎচন্দ্রে পণ্ডিত মশাই ] 
গল্প করা অল্প নয়, তালগাছট। খড়কে হয়। 

গল্পহাজারীর বাড়ী, টাকায় ষোলখান শাড়ি । 

গল্পের গরু গাছে ওঠে । 

গল] ( বা গাল ) টিপলে দুধ বেরোয় ।, 
[ ১ “বেটার গল! টিপলে বেরয় ছুপ্ধ, পৌদে গিয়েছিস বুডিয়ে' 
-ঘদাণ্ু ায়। “নিতান্ত ছেলেমাছ্ষ! ' এখনে! গাল টিপলে 
মায়ের দুধ বেরোয়” দ্বিজেন্্র রায়ের বিরহ ] 

গলা ধ'রে বলতে যাওয়া । 

গলা নেই গান গায়, ৰিন। সম্বলে পথ বায়» । 

[১ পা--যাগ নেই শ্বশুরবাড়ী যায়! নং ২৪১৪ প্রষ্টব্য ] 

গল] নেই গান গায় মনের আনন্দে। 

মাগ নেই শ্বশুববাড়ী যায় পূর্বের সম্বন্ধে ॥ 
গলাফুলো পায়ুর1 1১ 

[ ১ “বক্রেশ্বরও অদ্বিচন্দ্রের দাপটে গলাফুলো পায়রা হন 
আলালের ঘরের দুলাল ] 

গলায় জাঙ্ল দিয়ে কাশ তোলা১। 

[১ পা-বমি করা। গলায় আঙ্গুল দিয়া কেশ তোল 
কাশ রামপ্রসাদ ] ্ 

গলায় কাটা বাধলে দড়৯, বেরালের পায়ং গড় কির।* 
[১ পাঁ্বাছের কাটা গলায় দড়। ২ পাঁ বেরালে 
গিয়ে! ৩ পাঁকাটা যদি ঠেকে গলায়, রও ধরে 
পায়।--নং ৬০৩২ ] 

গলায় গলায় প্রীত ( ব! ভাব )1৯ 
[১ নং ৮৫৭৮ | 
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গলায় গামছা দিয়ে টেনে আনা 1১ 
[১ 'আজ যেমন আসবে গলায় গামছ। দিয়ে ঘরে নিয়ে 
যাব+জাম[ই বারিক ] 

গলায়-দড়ে জাত ১) অস্ত পাওয়। ভার ।২ 

[১ ব্রাঙ্গণ | নং ৮০৪] ২ 'গলায়-দড়ে জাত প্রায় বড ধূর্ত, 

অন্ত পাওয়া ভার+--আলালের ঘবেব ছুলাল। 'গলায়-্দড়ে 
জাতই 'অন্তজ+-_-প্যারী্টাদ মিত্রের আধ্যাত্িকা ] 

গলায়১ পড়েছে ঢোল, বাজালে সিদ্ধি। 

[ ১ পাঁঁঘাডে ] 

গলায়১ প'ড়ে বজায় সিদ্ধি, বিপদে যায় বুদ্ধি শুদ্ধি। 
[ ১ পাঁ-গাযে ] 

গল।র নীচে গেলে আর মনে থাকে না। 

গলার মাহুলি ক'বে রাখা । 

গলার ফাসি১। 

[১ “আমি পরের ঘরে কিনব না৷ তোর ভূষণ বলে গলার 
ফাসি' রবীন্দ্রনাথ ] 

গলার হারও ভার হয়। 

* গাইও বুড়ো, বিয়ানও শেষ । 

গাই কিনবে ঝাঁপড়ী১, বউ আনবে ফেঁতড়ী।" 
[১ পা-র্থেকবা। ২--পা নেকরা। ৩ খনার বচন 
নং ৫১।--নং ২৬৮০ ] 

গাই কিনবে* ছুয়ে, বলদ কিনবে৯ বেয়ে ।খ 

[১ পা-নেবে। ২ খনার বচন নং ৫০ ] 

গাই গয়লায় ভাব থাকলে, 

এক হাঁটু জলেও আধসের ছুধ।১ 
[ ১ নং ২৪৩৩ ] 

গাইতে গাইতে গায়েন, বাজাতে বাজাতে বায়েন । 
গাই নেই ত বলদ দো? । 

জা পপ পি সপ ১ থাপ্পর 

২৯১ 

* *গাক়' পে ধৃত প্রবাদগুলিও দইব)। 
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গাই বাছুরে ভাবঃ থাকলে, বনে গিয়ে হুধ দেয়*।$ 

[১ পা-পিরীত। ২ পাঁ-মাঠে। ৩ পাঁ-ছধের 

ভাবনা কি। ৪ “কথায় বলে, গাই-বাছুরেব তাৰ থাকলে 
বনে গিয়ে দুধ খাওয়ায় প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের যোড়শী। 
নং ২৪৩০ ] 

গাইয়ের বেটী, বউয়ের বেটা, তবে জানবে কপাল গোটা । 

গা গড়ানে ঘন পা১, যেমন মা তেমন ছা | 

[১ জমি গড়ানে হইলে ঘন রোপণ । ২ খনার বচন নং ৪৩] 

গাঙ পাব হয়ে কুমীরকে কলা দেখানো, নং ২২২৬ দ্রষ্টব্য | 

গাও পাব হয়ে ভেলায় লাখি। 

গাউ১ মরলে রেক* মবে না*। 

[১ পা-খাল। ২ পা--গুকোলেও। 
৪ পাঁ_নদী শুঁকোলেও রেখা থাকে ] 

গাঙে গাঙে দেখা হয়, বোনে বোনে দেখা নয়। 
[১ পাঁবাজায় বাজায়] 

গাঙের মধ্যে ঢেউ দেখে নৌকা! ডুবায় কুলে 1১ 
[১ নং ৩৭১২ ] 

গাছ কেটে কোদল করা । 
গাছগাছালি ঘন১ সবে না, গাছ হবে তায় ফল হবে না ।খ 

[১ অর্থাৎ ঘন করিয়া বোপণ। ২ খনার বচন নং ১০০ ] 

গাছ পড়বাব আগে, গাছেব বাদব ভাগে। 

৩ চিহ্ব, বেখা। 

গাছ থেকে পড়ে গেল ইত্যাদি, নং ২৯৮ ষ্টব্য। 

গাছ রুইলে বড় কন্মম, মণ্ডপ দিলে বড় ধর্ম ।১ 

[ ১ ডাকের বচন ] 

গ1 ছাড়ে ন! কুকুর, মাছ ছাড়ে না পুকুর । 

গাছে উঠতে পারে না, বড় ছানাটি আমার । 

গাছে ওঠে পড়তে, জামিন দেয় মরতে । 

গাছে কাঠাল গৌঁফে তেল*১।২ 
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[১ ইহার পর “কেমনে কাঠাল গালে গেল' এই অধিক 
বাক্য পাওয়। যায়। ২ গাছে কাঠাল গৌপেতে তেল, 
তাতে কি আর আশা আছে”-গোপাল উড্ে। তুই মুখ্য 
কি না, গাছে কাঠাল গৌপে তেল দিয়ে বসেছিস+_গিরিশ 
ঘোষেব প্রফুল ] 

গাছে গরু চরান্, মুখে ধান শুকান্।৯ 

[ ১ অর্থাৎ বাক্যবাগীশ ] 

গাছে চড়লে সাত দেবতা দেখায় ।১ 

[ ১ গল্পে আছে, কোন নির্বোধ ব্যক্তিকে গাছে চ্ডাইয়া, 

মিথ্যা কবিয়! নীচে নানা বিষষ আছে বলিয! ফাকি দেওয়া ] 

গাছে চড়িয়ে আছাড় দেওয়া । 

গাছে তুলতে সবাই আছে ।১ 

| ১ পাঁ_গাছে তুলতে পাবে সবাই, নামতে আমার কেহ 
নাই। “তোমবা আমাকে গাছেব উপব উঠাইয়া এ কর্ম 
কেন কবাইলে* মদ খাওয়া বড দাষ ] 

গাছে তুলে দিয়ে বধু, কেড়ে নিলে মই ।$ 

[১ নবান তপস্থিনী। "গাছে তুলে মই কেডে লও, আচকা 
ফেল অথাস্তবে'__গোপাল উডে। “আপনি তুলিযা গাছে 
কেডে লও মই গো+- ঈশ্বব গুণ । “অশাব গাছে তুলে পিছে 
কেডে নিলে স্থুাখৈব যই'-_মনেখমাহন বস । পালাবে বই 
কি, আমাধ গাছে তুলে দিযে মন্ত কেডে নিতে চা "অমৃত 
বন্থুব নবযৌধন। “একে বলে-গাছে উঠিয়ে মই কেডে 
নেওয়া” দ্বিজেন্দ্র বাষেব শাম্ব ] 

গাছে না উঠতেই, এক কাদি।২ 
| ১ পা-চডতেই। ২ কুল।নকুলসর্ধন্বে ও অমৃত বস্থব 
বাজ! বাহাছুবে প্রযুক্ত ] 

গাছে ফলের ভব ধবে, না, ফলে গাছের ভর ধরে। 

গাছে ফুল, শ্রীকৃষ্তীয় নম2।১ 

[১ অন্থরূপ বচনের অন্ত নং ৮০৬ ইত্যাদি জষ্টব্য ] 

গাছে বসে কাক হাগে, বলে-দেখেনি। 

গাঞ্ের আম গাছে রইল, বোটা গেল খসে, নং ৬০৯৫ জ্ষ্টব্য | 
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গাছেরও খায়১ তলারও কুড়ায়ং । 

[১ পা পাড়া। ২ পা-কুড়ানো। 

পাড়, তলার ফুড়াও”--দীশু রায় ] 

গাছে চেয়ে ফল ভারি ।১ 
[ ১ নং ৩২৯৯] 

গাছের চেয়ে ফলের আদর । 

গাছের পরিচয় ফলে ।১ 

[ ১ পা--গাছ, তৌোমষাব নাম কি? 
নং ৫৩৩৩ ] 

গাছের ফল গাছকে ভারি নয় । 

গাছের মিঠা কেবা খায়, মুখের মিঠা কে না পায়। 
গাছের১ শত্রু কা+ৎ, খুঁচিয়ে করে ঘা। 

[১ পা-গরুর। ২ কাক] 

গাছের শক্ত লত, মানুষের শত্রু কথা । 

গাজনে১ উঠলে, বাপকে শালা বলেখ। 
[| ১ পাবীপানে (2 গাজনের মঞ্চে)। 
থাকে না। নং ২৯৫৫ ] 

গাজনের নেই ঠিক ঠিকানা, 

ডাক দিয়ে বলে-_ঢাঁক বাজা না। 

গাজা খেলে পাঁজ। বাড়ে, গর্দানে বাড়ে জোর । 

বাপ-দাদার নাম ড্রবিয়ে ডাকে গাঁজাখোর ॥ 

গাঁজা, গুলি, অন্নভাঙ্গা ১, তিন নিয়ে ফরাসডাঙ্গ। ৷ 
[১ ধেনো মদ? | 

গাঁজ। গেরুয়া গৌফদাড়ি, এই তিনে সাধু ভারি । 

গাঁজা তাড়ি প্রবর্থনা, তিন নিয়ে শরশুনা | 

গাজার নাম রাজভোগ, তেড়ে মারে অন্তরের রোগ। 

গটে গিরায় কড়ি নেই, বাকি শহরে সায়র। 

গাটের কড়ি দিয়ে মদ খাই, লোকে বলে মাতাঙ্জ । 

গাঁড় থেকে বিউলেশ্ববী বেরিয়ে এস ইত্যাদি, মং ১৫৩৭ জষ্টব্য। 

“তোমরা গাছের 

ফলে পরিচয় ।--" 

২ পা- জ্ঞান 
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গাড়ি, চলেন তত রথ, না চলেন ত আগুলেন পথ । 

গাড়ির ওপর নাও, নাওর ওপর গাড়ি । 

গা ঢুকতে ভেটে রায়১, এক গুণ ব্যাপারে ছু'গুণ পায়। 

[ ১ যদি রাজ] বা উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হয় । 
২ বাণিজ্যে ব কাজকর্শে ] 

গাতে৯ আটে না গুইসাপ, তার লেজে বাধা কুলো*। 
[১ পাঁ_গর্ডে। ২ পাকুলো লেজে বাধে] 

গা থম্থম্ গা থম্থম্ গা থম্থম্ করে। 

কে নেবে মোর শাকের পেতে» কে নেবে গো ঘরে ।* 

[ ১ ছোট চুবড়ি। ২ পাকে নেনে যোয় ধঠরে। 
নং ১২৩০] 

 দীধাকে পরালে বাঘের ছাল, বাঘ থাকে না চিরকাল । 
গাধাকে সাজ পরালে ঘোড়া হয় না। 

গাধা পিটিয়ে ঘোড়া । 

গাধা সকল বইতে পারে, ভাতের কাঠি বইতে নারে১। 
[ ১:95 0055 21051001015 583 0515 213709] আহ] 00 

০০,--1001101) 1 নং ৪৪৩৮ ] 

গাঁন জানি না, মান জানি না, খাই একপাত দোক্তা | 
প'ড়ে আছি শিমুল গাছের তক্তা। ॥ 
গান শুনব+ অক্র,র-সংবাদ, পয়সা দেবৎ একটি । 

[১ পাশুনবেন। ২ পা দেবেন ] 

গা নষ্ট কাণায়,১ পুকুর নষ্ট পানায়ৎ 15 
[ ১ পা-গায়ের (বা, ঘরের) শত্রু কাণা। ২ পা--পুকুরের 
(বা, জলের ) শক্র পানী । ৩ পা-্রাম নষ্ট কানায়, বিল 
নষ্ট কানায়] 

গা! নেই তার সীমানা ।১ 

[১ সং-নাস্তি গ্রামঃ কুতঃ সীম। নাস্তি বিগ্ভা কুতো৷ যশঃ | 
নং ২০৪৫, ২৪৮৯, ২৫১০ | 

গানের আগে গুন্গুনি, ঝড়ের আগে সুন্সুনি। 
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গা ফাটা, কান কাটা, দাদ গায়ে যার । 
সদাই বিরস মন, সুখ নেই তার ॥ 

[১ পা-মাগমব! গরুহারা। নং ৬৫৫৯ ] 

গা বড়১ তার মাঝের পাড়া, নাক বড় তার নথ নাড়া ৎ।,* 

[১ পা নেই (দ্বিতীয় বাকো 'নাক নেই”) 3 বড় গা?) 
ভাবি গা । ২ নং ২৯৭৫, ৪৫৩৪ | পা-চাল নেই তার 
ধুচনী নাড়া । ৩ নং ২০৪৫, ২৪৮৬, ২৫১০ ] 

গাবতলায় যদি আম পাই ইত্যাদি, নং ৫৩৬ দ্রইবা | 

গা বেড়ায়, ধোপানী-তোল। জলে নায়। 

গামছা-মোড়াব দল।১ 

[১ ছুর্বন্ত) পূর্বকালে দ্থ্যব দল গলাষ গামছা দ্যা 
পথিকদের মাবিত ] 

গায় আধা, খায়১ আধা, মোড়লের মা একলাই আধা । 
[১ অর্থাৎ খা সা্ছেৰ বা সন্তাস্ত ব্যক্তি ] 

গায়ক বড় তাব ছ'হাতে মন্দিরা । 

গাঁয়ে ওড়ে খড়ি কলপ-দেওয়া দাড়ি। 

গায়ে গায়ে শোধ |, 

; ১ নগদ মূল্য না দিষা অন্য দ্রব্যে বা স্বয়ং খাটিযা শোধ ] 
গায়ে গু মাখলেও১ যমে ছাড়ে না।* 

[১ পাঁকাথা ভবে হাগলেও। ২ "গায়ে কাদণ মেখে 
থাকলে যম ছাড়ে না” দ্বিজেন্্র বায়ের বঙ্গনারী ] 

গায়ে নেই চাঁম, রামকু্জ নাম | 

গায়ে নেই ছাল-বাক্লা, মদ খায় ভাক্লা-আক্লা। 
গায়ে নেই রস, রাধে গণ্ডা দশ । 

গায়ে জর আসা) 

[১ শারীরিক বা মানসিক ক্লেশ পাওয়।। ট্টাঁ্চজা দিতে 
হইলে গায়ে জর আইসে-_-আগালের ঘবের | দুলাল 
'শান্তিপুরের ব্রহ্ষচারীর কথা মনে হলে আমার গায়ে জর 
আসে--লীলাবতী ] 
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গায়ে পড়ে ভাব বা ঝগড়া করা।, 

[১ 'আবার গায়ে পড়ে ঝগড়া! কত্তে আসচে”- লীলাবতী। 
'দায়ে পড়ে গায়ে পড়ে করিস কৌদল+-_ঈশ্বর গুধ ] 

গায়ে ফু" দিয়ে বেড়ান ।১ 

[১ পরিশ্রম না করিয়! নিরবচ্ছিন্ন আরাম ! “গায়ে কু 

দিয়ে গাড়ি ঘোড়া চড়ে ব্যাডাচ্চেনঃ--ছতোম প্যাচার 
নকৃশা ] 

গায়ে মানে না আপনি মোড়ল ।১ 
[১ হুতোম প্যাচার নকৃশায় প্রযুক্ত । সকলেই গায়ে 
মানে না আপনি মোড়ল আলালের ঘরের ছুলাল.। “সময় 
কাটানও চাই, গায়ে মানে না আপনি মোড়লগিরি করাও 
চাই”__মদ খাওয়া বড় দায় ] 

গায়ে যদি থাকে বল, মুড়ি১-কোদাল যায় রসাতল। 

[১ অতীক্ষ, ভেণতা ] 

গায়ের কলি ধুলে যায়, মনের কালি ম'লে যায়। 

গায়ের গন্ধে ভূত পালায়, মাথায় ফুলেল তেল। 

গায়ের গুণে১ গাড়ে গরুও বিকায়ৎ । 

[১ পা-পাড়াপড়শীর গুণে। ২ সং গলি” শব্ধ হইতে 
( অবিজ্ঞাতকিগস্বদ্ধ: সুথং স্বপিত্ি গৌর্গলিঃ ); দুষ্ট বা অলস 
গরু । পা বেঁড়ে। ৩ পাবিকিয়ে যায়] 

গায়ের জ্বাল মেটান। 

গায়ের জোরে হার যথা, মনের জোরে জয় তথা । 

গায়ের নামে তেঘরে, তার উত্তর পাড়! দক্ষিণ পাড়া ।১ 
[ ১ নং ২০৪৫) ২৪৮৬, ২৪৮৯] 

গায়ের মলা ঝিনুকে টাছে, মাথার উকুন বাদরে বাছে। 

মাকে বলো-ভাল আছে। 

গায়ের মেধো, ভিন্ গাঁয়ের মধুস্দন | 
গায়ের মেয়ে সিকৃনি-নাকী । 

গালের শত্র হত্যাদি, নং ২৪৮৫ ভুষ্টব্য | 
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গায়ে বা আপনার গায়ে হাত দিয়ে কথা বলা। . 
[ ১ অর্থাৎ নিজের ভ্রটটর দিকে নজর রাখিয়া । দি বথার্থ 
জাত জাত করিয়া বেড়াও তবে আপনাদিগের গায়ে হাত 
দিয়া কথা কছ”--ম্দ খাওয়া বড় দাঁয় ] 

গালকে১ মাল হারে, বৌচা কানে ছুরি হারে । 
[১ পা_গালুয়ার কাছে (গালুয়া » গল্পবাজ)। পা 
ছোহারে (ছুই জনকে )। ২ মালম্মল্প (যথা, পবুছৎ 
শরীর তুমি দিখিজয়ী মাল'-ঘনবাধ 3 “রায়বেশে মাল'-_- 
ভারতচন্দ্র)। কবিকন্কণ 'মাল-বিষ্া” বা মল্লবিগ্ভার উল্লেখ 
কবিয়াছেন। ৩ 205 1181০ 15 01506 70% 00৩ 

95250611125 091006701010015 ] 

গালগল্প কোঠাবাড়ী, বাজার খরচ চোদ্দ বুড়ি। 
গাল পুডল আগ্তদোষে ইতাছি, নং ৩৪৫৪ দ্রষ্টব্য। 

গাঁলফুলো গোবিন্দের মা১, চাল্তা-তলায় যেও না। 
[১ “পের ধ্বজা।' যেন গালফুলেো গোবিন্দের মা+ 
দ্েবীচৌধুরাণী ] 

গাল বাড়িয়ে চড় খাওয়া । 

গালে কেন কালি? না, রেধেছি এক পালি। 
[১ শন্তের পরিমাপক পাত্র ] 

গালে চুণকালি দেওয়া, নং ৯১৬ ্রষ্টব্য। 

গা সম্পর্কে পাড়া উজাড় ।১ 
[১ ছ্িজেন্ত্র রায়ের ত্র্যহস্পর্শে "ওজড়' পাঠ ] 

গাঁ সুদ্ধ মাবে, দোহাই দেব কারে। 
[১ শুদ্ধ ম।সুষ মারে, দোহাই দেব কারে দা রায়। 
নং ৫৭৩৫, ৭৫৬৫ ] 

গ সুবাদে মুচি মিন্সে মামা। 

গিন্নী পায় না ভাত, কুকুরে নাড়ে ঘাড়। 

গিন্নী ভাঙলে -জা'ড়*, ফেল গে বাড়ীর বা'র। 

মেয়ে ভাঙলে কাসি, পড়ল একটা হাসি। 

বউ ভাঙলে শরা, গেল পাড়া-পাড়া ॥ৎ 
[১ জা/ড়, আড়ি বা জাইড় বড় ঘড়া, জাল! । ২ পূর্ব" 
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বলের পাঠাস্তর--(ক) গির্ী তাঙল জাইড়, হল খাঁন চাইর। 
বউ ভাঙল মুচি, হল কুচি-কুচি ॥ (খ) বউ ভাঙ্গে মুচি, 
তারে কয় ছু'চী। মাইয়া ভাঙে মাইট, তারে কয় বাইট ॥ 
মুচি-আঁস্কে পিটে বানাবার ছোট শর।। ছিাক্ যাক 
শব্দ হয় ঢাকা দেল মুচি ঈশ্বর গুপ্ডের পৌষপার্বণ ।-- 
নং ৫৩৮১) ৮০৩৫ ] 

গিন্নীর ওপর গিন্নীপনা, ভাঙা পিড়ের় আল্পন1। 

গিন্নীর গায়ে গন্ধ নেই ।১ 
[ ১ নং ১৪৩৫ ] 

গি্নীর পাপে গেরস্থ নষ্ট ।১ 

[১ নং ১৩৫৩, ৭৫৭৫। 'গৃহিরীব পাপপুণ্যে ঘর থাকে 
মজে” ভারতচন্দ্র ] 

গিন্নীর হাতে রাঙা পলা, বউয়ের হাতে সোনার বাল! । 

গিন্নী হবার সাধ, কাখে কলসী বড়ই বাধ» ।২ 
[১ পা ক্ষুদ থাকতে মলুকাঁতে হাত। ২ নং ১৪৯৫] 

গিয়। তিন কাল শেষে এই হাল ।১ 

[১ ভারতচন্দ্র ।_-নং ৩৭৯১ ] 

গিল্টি কাজে পালিশ করা ।১ 
| ১ “গিল্টি কাজে পালিশ করা, রাজ। টাকায় তামা ভরা” 
_ভতোম প্যাচার নকৃশা ] 

গিল্তেও পারে না, ওগবাতেও পাবে না, নং ৮৩৫৭ ত্রষ্টব্য। 

গীত গাঁয় কে লো রাই, আমার দেওরের ভাই৯। 
গায় কেমন? 

আপনা" রস, পরের বেরস, ভেড়। থেকে কিঞ্চিং সরস ॥ 

[ ১ অর্থাৎ স্বামী ] 

গু খাই নে গন্ধ ব'লে, লোহা খাই নে শক্ত ব'লে। 
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গুটিপোক গুটি ধরে, নিজের ফাঁদে নিজে মরে ।১ 
[১ “গুটিপোকায় গুটি করে, আঁপনার বুদ্ধে আপনি মরে 
--গাশু রায় ] 

গুড় অন্ধকারেও মিষ্টি লাগে ।১ 
[ ১ পা-সাচ্চা গুড় আধার রাতেও মিঠা ] 

গুড় খায় ত পাটালি হাগে।১ 
[ ১ নং ২৩৬] 

গুড় ঢাললেই মিষ্টি |, 
[ ১ নং ৬৯৬৮, ৭০১৫ ] 

গুড দিয়ে খেলে গুণচটও মিগ্রি লাগে। 

গুড় ব্যাস ।১ 

[১ “গুরুচগ্ালী” ভাষার উদাহবণ ?--ফিস্ক লঙ সাহেবের 
ব্যাখ্যা অন্যন্ূপ £ কোন ব্যক্তি বালী গ্রামের নিবাসী মধু 

ংহ নামক কোনও লোকের নাম ভুলিয়। গিয়া, নামের 
ছুইটি শব্দে মিষ্ট ও ভয়ানকত্ব আছে কেবল এইটুকু মনে 
রাখিয়া, মধু সিংহেব স্থলে গুড় ব্যা্র এই নামকরণ করিল ! ] 

গড়! লোহ। পাঁজা করলেই অনেক দেখায় । 

গুড়ে বালি, নং ৮৪৪৫ দ্রষ্টব্য । 

গুড়ের গন্ধে পিঁপড়ে আসে ।৯ 

[১ পা-গুড থাকলেই পিপডে ; যেখানে গুড সেখানে 
পিপছে 1গগড়ের গন্ধেই পীপগার পাল পিল্ পিল্ করিয়া 
আইসে আলালের ঘরের দুলাল । ণং ৬৮০৫ ] 

গুড়ের ঘরে ভেয়ে১ কর্কা। 

[১ ডেয়েবাবড পিপড়ে] 

গুণ ক'রে ভেড়। বানান। 

[১ ছ্োড়াকে গুণ করে ভেড়া বানিয়েছে -অ)লালের 
ঘরের ছুলাল। নং ১৭১০, ৬৩৩৩ ] 

গুণ জ্ঞান, ছ'মাস, কপালের ভোগৎ বার মাস। 

[ ১ পা ভূক তাক। ২ পা--কপালের যা তা ] 
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গুণ থাকে ত কাঁদি, নুন থাকে ত রাঁধি। 

[১ পাঁ-ধন থাকলে কাদি। নং ৩০৪৩] 

গুণ নেই, পালান১ আছে। 
[১ পর্যযাণ, ভারবাহী পণ্ডর পিঠে গদি ] 

গুণ যার আছে পেটে, সে কখনে। চ'টে ওঠে। 
গুণ হইয়া দোষ হইল বিগ্ভার বিগ্ভায় ।১ 

[ ১ ভারতচন্দ্র ।_-মদ খাওয়া বড় দায়ে প্রযুক্ত ] 

গুণে কড়ি জলে ফেলা । 

গুণে গেঁথে বরা পাগলা । 

গুণে ঘাট১ নেই ।২ 
/ ১ ঘাটতি বা ন্যুনতাঁ। ২ “ছোট বাবুর গুণে ঘাট নেই” 
গিরিশ ঘোষের মায়াবসান ] 

গুণে নুন দিতে নেই ।১ 
[ ১. অর্থাৎ ছুন ন। দিয়াই স্বাদ! বিদ্রপে-নিগুণ ] 

গুণের আদর গুণীতে, ফুলের আদর ভোমরাতে । 

গুণের আর সীমা নাই, আরে মোর ভাগ নে কানাই । 
[১ নং ১৬৮২] 

৩৬৭ 

গুণের কথা বলব কত, কুস্তকর্ণ নিদ্রাগত। 
শেজে-মুতো, রাতকানা, ছূর্ববাক্য বিষের পানা ॥$ 

[১ স্বামীর গুণবর্ণনা ! ] 

গুণের বালাই নিয়ে মর ।* 
[১ অপগুণ দেখিযা বিদ্রুপ বা আক্ষেপোক্তি। “বুদ্ধির 
বালাই লয়ে মরে যাই আমি”_রামেশ্বেব শিবায়ন। “আহা 
মরি, চোরের বালাই লয়ে যরি”_-ভারতচন্ত্র। “একটু 
পায়ের ধুলো দাও. তুমি শাস্্রেব কল্পতরু, তোমার বালাই 
লইয়! মরি+_মদ খাওয়া! বড় দায়।--নং ৫৭৫৯ জুষ্টব্য ] 

গুণের মধ্যে চোখঠারা, না, চোখ টেরা। 

গুঁতোয় পড়লে আমন ধানের খই ফোটে । 
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গু হন্দাবন ।; 

[১ বৈষ্ণব শাস্ত্রে অপ্রকট লীলার বৃ্ধাবন। 
প্রযুক্ত ] 

গুপ্তিপাড়ার মাটি, বাদর গড়ে খাটি । 

গু মাড়িয়ে গেলেও দরবার মাড়িয়ে যেতে নেই। 

গুয়াপানের১ জন্য হুর্গোৎসব বাকি থাকে না। 

[১ অর্থাৎ কড়া ওধষাপান দিয়া মঙ্গলাচবণ না! হইলেও । 
নং ৪০২৫ ] 

গুয়ে ঢেলা মারা ।১ 

[১ অর্থাৎ নিজের গায়ে ছিটুকে পড়ে । নং ১৫৪৬ ] 

গুয়ে বলে--গোবর দাদা, তোর গায়ে কেন গন্ধ । 

গুয়ে বলে-গোবর দাদ, মানুষের নাম কি বনম।লী। 

গুয়ে বলে- গোবর! ছেলের বনমালী নাম করবে। 

চুপ, কর চুপ, কর, হাগী দিদি শুনলে হেসে মরবে ॥১ 
[ ১ নং ৮৮২৪] 

গুয়ে বমিয়ে দেওয়া ।১ গুয়ে হাত ।২ 

[১ অত্যন্ত হীন করা। ২ অবাঙ্ছনীয় মন্দ বা হীন ভাগ্য) 

গুয়ের এ পিঠ আর ও পিঠ ।১ 
[ ১ অথবা শুধু, এ পিঠ ও পিঠ। 'রঘুয়ার চেহারা আর 
নদেরাদের চেহারা এ পিট ও পিট+- লালাবতী। “এ পিট 
আর ও পিট, গঙ্জার পশ্চিম তীরেই রাঢ়ের আরম্ত'--নবীন 
তপস্থিনী। এএরা আপনার লোক, জ্ঞাতগোষ্ঠী, এমন কি 
মণিমাণিক্যের এ পিঠ ও পিঠ বললেও অতুযুক্তি হুয় না+-- 
শরৎচন্দ্রের ষোড়শী । নং ৮৫০, ১১৭০, ৬৯৭৬) ৭৯৪০ 7 

গুরু করবে জেনে, জল খাবে ছেনে। ৫ 
গুরু গরু আগ্ন, পায় আর বাড়ে দ্বিগুণ । 

গুরু ঘাঁটায়ে বিষ্ঠা পায়, মূর্থ ঘাটায়ে মার খায় 
গুরুচণ্ডালী |; 

[ ৯ সাধুতাষার সহিত অপতাধার মিশ্রণরূপ ঘোষ 

বিদ্পে 
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গুরু ছেড়ে, গোবিন্দ ভজে, সে জন নরকে মন্দে। 
[১ পালাই] 

গুরু ধরে শিষ্বের পায়, গুক শিষ্য স্বর্গে যায়। 

গর নাম সতা, যে জানে মাহাত্ম্য । 

গুরু পুকতে হল দ্বন্ব, কারে বলি ভাল মন্দ।* 

[১ “গুরু পুরোহিতে ছন্দ, কে বা ভাল, কে বা মন্ণ-_ 
দাশড রায় ] 

গুক বোবা, শিষ্য কালা ।১ 

[ ১ নং ১৭৭৫] 

রুমা বিদ্যা 1১ 

| ১ অর্থাৎ গুরুব নিকট হইতে শিক্ষিত বিগ্যাব দ্বারাই গুরুকে 
মারা । 'অতঃপব গৌঁড হতে এল হেন বেলা । যবন 
পঙ্ডিতদের গুরুমাবা চেল | সোনার তবী ] 

গুরু মিলে লাখে লাখ, শিষ্য নাহি মিলে এক । 

গুরু মুতে দাড়িয়ে, শিষ্য মুতে পাচ দিয়ে। 
গুরুর কথ না শোনে কানে, 

প্রাণট1 যাবে১ হেঁচ.ক! টানে |২ 

[১ পা প্রাণ যাবে তোব। ২ বিবাহ্বিত্রা্ট উদ্ধৃত ] 

গুরু লঘু বা লঘ্ঘু গুরু জ্ঞান।+ 

[১ না মানিলে। লঘুণগ্ডরু জনে” শ্রীরুষ্ণকীর্তন। "লঘু 
গুরু না মেনে না হয় পুণ্যশ্লোক”--ঘনবাম চক্রবন্তী। “কেউ 
তাবে না লঘু গুরু, আপনি বলেন আমি গুরু-দাশ্ু বায়। 
“কলকাতার লোকেদেব কেতাই বুঝি এই বকম ,গুরু লঘু 
জ্ঞান তাদেব লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে*_-প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের 
বত্বদীপ। নং ৭৭১৩, ৮০৪৪, ৮৮৪৭ ] 

গুরু শি্কু, চৌতার১, যার ভজন সেই পার । 
[ ১ চাব তারেব তান্পুবাজাতি, যন্ত্রবিশেষ্ব ] 

গুলি, খিলি, মতিচুর, এই তিন নিয়ে বিষুপুর । 
গুলিখোরের কিবা ঢঙ, দেখতে যেন চুঁচড়োর সঙঃ। 

[১ চুঁচুড়ার সঙ সম্বন্ধে নং ৩০৩৪ তুষ্টব্য। “গুলি হাড়কালি 

৩৪৫) 
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হা কালীর মত রঙ। টামলে ছিটে, বেচায় তিটে, বানায় 
যেন চুচড়োর সঙ--রপচাদ পক্ষী ] 

গুষ্টির পিি৯, বা গুষ্টির মাথাং। 
[১ নির্বংশ হইবার গালাগালি । “আর খুঝাবে কি অমার 
গুপির পিখি-গিবিশ ঘোষের সভ্যতাব পাণ্ত। ২ 
“তোমার গুষ্টিব মাথা পড়ে'-_লীলাবতী ] 

গৃহিণী গৃহমুচ্যতে 1১ 

[১ সং-ন গৃহং গৃভমিত্যান্গূর্হিণী গৃহমুচ্যতে | তয়াহি 
সহিতঃ সর্বধান্ পুরুষার্থান্ সমঙ্গ তে ॥ ইতি দায়-ভাগ-ধৃতম্ ] 

গৃহিণী লক্ষ্মীরূপিণী, বাম হলে কালভূজঙ্গিনী । 

গৃহিণী হইয়! ইত্যাদি, নং ৭৭০ জষ্টব্য। 

গেছলাম তোব বাপের দেশ, 

দেখে এলাম তোব মায়েব বেশ |: 

[১ অর্থাৎ বিধবাব বেশ। গালাগালিতে প্রযুক্ত ] 
গেছে গেছে টাকাটা, শিখলাম ত টোঁকাট1১। 

[১ আঘাত, খোঁচা] 

গেছে। ইছুর পৌদে চেনা যায়। 
গেঁড়িভাঙা কেউটে 1১ 

[১ "হঠাৎ যদি একটা গেঁডিভাঙা কেউটে রাস্তায় গুয়ে 
আছে দেখতে পান হুতোম পযাচার নবৃশা ] 

গেড়ের১ চেঙং কি ত্বর্গ দেখে ।* 
[১ ডোবার। ২ মত্হ্যবিশেষ। পাবেউ। ৩ কুলীন- 
কুলসর্ববন্থে উদ্ধত] 

গেঁয়ো যুগীর ভিক্ মেলে না ।১ 
[১ “বি যে কথায় বলে, গায়ের যুগী ভিক্ষা! পায় ৯৯৭৯ 
কোন ব্যাটা কি তাকে চিনতে পারলে,শরৎচন্দ্রের 
বৈকুঠ্ঠের উইল ] 

গেরণের১ ঠাদ সবাই দেখে । 
[১ গ্রহণের | অর্থাৎ মাচ্ছুম বিপরগ্রস্ত হইলেই সকলের 
কৌতূহলের বিষয হয় ।--নং ২৯৪১] 
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গেরস্থ কাওরার* শুয়রে কড়ি। 
[১ জাতিবিশেষের ] 

গেরস্থ বলে_ প্রাণে ম'লাম, ছাগল বলে- মালুনি খেলাম । 
গেরস্থে অলন্দ্রী১ পায়, চাল কুটে পিটে খায়। 

[ ১ পাভূতে | 

গেরস্থে গেরস্থে মেলা, খাসী কেটে ফেলা । 

গরীবে গরীবে মেলা, শাক সিজিয়ে গেল! ॥ 

গেরস্থের ওজন বুঝে, তিন বোঁচকা বাধে চোরা । 

গেরস্থের গরু দেখে চোরে পাকায় দড়ি। 

গেরস্থের ভিটার দোষে, মুততে বসে হাগা আসে? । 
| ৯ নং ৬১৪২,৬৯৫৫ ] 

গেরোর ওপর গেরো, আগের গেরো আল্গ1 1১ 
[ ১ “একটি গেরোর উপর আর একটি গেরো দিলে পূর্বের 
গেরোটি যেমন আল্গ! হয়ে যায়'_হুতোম প্যাচার নকৃশা ] 

গেল গেল দাতটা, তবুও আছে জাতটা।১। 
[| ১ পাঠোটট। ] 

গেল যে১, গঙ্গার হাটী; আছে যে, লোহার কাঠি । 

[১ মৃতব্যক্তি। ২ যেবর্তমান ] 

গে কন্তা বন্থুমতী, তিন ঘাটে কন্মগতি । 

গোকুলে নেই সুবল সখ! কেদে মণল শুর্পনখা । 
গোকুলের ষাঁড়।১ 

[ ১ শ্বেচ্ছাবিহারী অসংযত । নং ৪৩৪৪,৬০৬১ | “মৃতিলাল 
গোকুলের বাডের স্তায় বেড়ায়__যাহা মনে যায় তাই করে, 
কাহারো কথ] শোনে পা, কাহাকেও মানে না'-আলালের 

ঘরের দুলাল ] 

গৌঁগা ছেলের নাম তর্কবাগীশ ১ 
[১ নং ১৬৭৩ ] 

গোছ৯* কাটলে জমি খালাস। 

[১ ধানের গুচ্ছ] 
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গো-জন্ম ঘুচে গন্ধবর্ষ-জন্ম | 
[ ১ পাঁধাস পেলে জল পেলে, গোজন্ম ঘুচে গন্ধর্বজন্ম 
পেলে ।-গরু মরিলে ভাগাড়ে তাহার মুখে ধানদুর্ববা বা 
ঘাস-জল দিয়! এই কথা বলিতে হয়। 'গোঞম্ম ছেড়ে 
গন্ধর্ধজন্ম ছল” গিরিশ ঘোষেব করমেতি বাই ] 

গোঁজামিল দেওয়। ৷ 

[১ হিসাব না মিলিলে কোন সংখ্যা গৌঁজ। দিয়! মিল 
দেখানে। | এ্েব মধ্যে প্রবেশ কবিবার জন্ত যে কল্পনা 

আবশ্বক কবে, তাহাই কবিব কল্পনা; আব গৌজামিল 
দিবার কল্পনা""না অন্ুতব কবিয়া কবি হইবার একপ্রকার 
গিল্টিকবা কল্পন। আছে, তাহা জালিষাতেব কল্পনা+- 
ববীন্দ্রনাথ ] 

গোড়া কেটে আগায় জল ।১ 

[১ হেটে গাছ কাটিযা উপবে ঢালে পানি--গোপীচঙ্তের 
পাঁচালী । 'গেডায় কাটিষা মাথায জল'--ভারতচন্ত্র। 
“গোডা কেটে আগার জল ঢাল।--দাশু বায়। 'দিতেছ 
আগাষ জল গোড়া কেটে আগে ঈশ্বন গুপ্ত। তোমার 
আব গোড়া কেটে আগাষ জল দিতে হবে না--লীলাবতী 
(ও জামাই বাবিক)। 'গাছেব গোঁড কাটিয়া আগায় 
জল ঠিলে কি বাচে* দীনবন্ধু মিত্রের গপ্ঠপদ্ভ। “তোমার 
এখন আব গোড়া কেটে আগায় জল দিতে হবে না”-অমৃত 
বস্থর বিজয়-বসন্ত । নং ২৬১৪,৩৩৩৮,৮১১৩ এ 

গোড়া কেটে জলের ঝাবা, মাথায পা দিয়ে পায়ে ধবা।, 
[১ পাঁলাখি মেরে পায়ে পড়া, গোডা কেটে আগায 
ঝারা। নং ২৬১৩] 

গোঁডায়১ কোপ, মারা । 
[১ পা গোড়া ঘেষে ] 

গোড়ায় গলদ |, 

[১ “আমার গোড়ায়ই গলদ, প্রাণনাথ একটি আন্ত বল?” 

অমৃত বনগুর বৌমা। রবীন্দ্রণাথেব একটি প্রসিত্ক ঈীচনার নাম 
এইক্প্র। নং ৫৮৮৩] 

গোডিম এখনে ভাঙেনি ।১ 
[১ ডিম হইতে বাহির হইবার পর প্রথম অবস্থা; 
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উঠে নাই গৌপ।ঈশ্বব গুপ্ত । “এক পাশে কতকগুলো 
গোডিমওয়াল! ছেলে ন্ঠাংটা দাড়িয়ে আছে+-হুতোম 
প্যাচার নকৃশা । 'গোডিম ফুটেই খোঁজেন মদ'-_বূপটাদ 
পক্ষী ] 

গোদ। পায়ে মল, আল্ত ব। পাশুলি১। 

[ ১ পাশলা, পদাঙ্ুলির ভূষণবিশেষ ] 

গোদা পায়ের লাথি।; 

[ ১ “বব হতে বেরিয়ে যেত, গোদ! পায়ের লাথি খেত+__ 
দাশ রায়। নং ৭৭৯,১২২১] 

গোদা বাড়ি ইাদন-দডি ইত্যাদি, নং ৩২০৮ জ্রষ্টব্য। 

“নাদাল গোদ-শিন্দা।১ 
| ১ নং ১২৪৩ ] 

গোদের১ ওপব বিষফোড়া ।২ 

[ ১ পা-ফোডাৰ ঃ কুঠেব ; গাঁডের। ২ “পোড়ার উপর 

পোডা, যেশ গোছের উপর বিষফোডা+--ঈশ্বর গুপ্ত । “যেমন 
গোদেব উপর বিষফোড়া, তেমনি পোডা জানি”_দাশু রায়। 
'গোদের উপর বিষফোডা,_দ্বিজেন্ত্র রায়ের বজনারী ; কিন্ত 
গপ্ডস্ত উপরি পিগডকঃ' এইরূপ তাহার বিরহ ন'টকে আছে। 
কথাটি বহু প্রাচীন ; যথা--“গণ্স্স উবরি পিপ্িমা সংবুত্তা, 
--শাকুস্তল ; 'অয়মপরো গণগুষ্তোপরি বিশ্ফোট ক, 
মুদ্রারাক্ষস ; গগুস্স উবরি পিও্ডিও সংবুতে'-বিদ্বশাল- 
ভঙ্জিকা, ইত্যার্দি। ভামতী ২২৩৭] 

গোদেরে কয়ো না গোদ, পিরীতে ক'যে। পানিফোট ১। 
[ ১ জল-বসম্ত।-_ পূর্ববঙ্গের প্রবাদ ] 

গোপা গরু বাঘে ধরে না, নং ৭৭৮৫ জ্ুষ্টব্য । 

গোনের১ নেয়ে, বেগোনে মরে ধেয়ে। 

[১ গোন-নদীর অনুকুল আোঙ ] 

গোঁপনে চলে না৷ কেউ, বাঘের পিছে ইত্যাদি নং ৫৫৫২ ভ্রষ্টব্য। 

গোপাল সিংহের বেগার 1১ 

১ বিষুপুরের রাজা গোপাল সিংহ নাকি প্রঙাদের 
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হরিনাম করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। তাই পাঠান্তর- 
হরিনাম করা, না, গোপাল পিংছের বেগার। পূর্ববঙ্গ 

রাজ] কষ্চচন্ত্র রায়ের নামেও এইরূপ প্রবাদ আছে, যথা 

কি কর রে ভাই নাতি, এই যে দাদা, কেস্টার বেগার খা ] 

গৌঁফ-খেজুরে ।১ 

[১ অত্যন্ত অলস ব্যক্তি, যে পাকা খেজুর গৌোফের উপর 
পডিলেও হাত দিয়া মুখে ভুলিতে পারে না। “কিন্ত 
গৌঁপথেজুরে হয়ে কি থাকা যায়। খেজজুরটি গৌপে আছে 
ত আছেই, কেহ ন। মুখের ভিতর দিলে খাওয়া হইবে না" 
--টেকাদের অভেদী ] 

গৌফ দেখলেই শিকারী বেরাল চেন। যায়।১ 

[১ পাঁঁবেরাল কত শিকারী গৌঁফ দেখলেই বোঝা যায় ] 

গৌঁফ১ নেইক কোনো কালে, ২ 

দাড়ি রেখেছেন ভোবড়া গলে | 

| ১ পাঁ-মবণ । ২ পা-দেখব কত কালে কালে। 
৩ নং ৫৪৮] | 

গোঁফ রাখতেও ইচ্ছা, ঝোল খেতেও ইচ্ছা । 

গোঁফে তা দিয়ে বুদ্ধি পাকান।, 
[১ “অনববত তামাক খাচ্ছেন ও গোফে ত। দিয় যেন 
বুদ্ধি পাকাচ্ছেন+__ হুতোম প্যাচার নকৃশা ] 

গৌফের বাহার বলিহারি, চেপউা নাকে চটক ভারি । 

গোবধের সময় খুড়ো কর্তা । 

গোবর-কুড়ে* পদ্মফুল ।২ 

[১ কুডল্গাদা। পা-গোবরে ; গোবরগাদায় ; পশ- 

কুড়ে; সাডকুড়ে। ২ “তার ছোট ছেলেটি ভালা হইতেছে 
এর কারণ কি? সে যেগোবরকুড়ে পন্নফুল'-ঁআালালের 
ঘরের ছুলাল। “সারকুড়ে শতদল+-_দাশু রায় “এ যে 
গোবরে পদ্মফুল ফুটেছে”__বুড়ো শালিকের ঘাড়ে! রো ] 

গোবর-গণেশ ।+ 
[১ রাজ্য কৈলি ছারখার, তল্লাস কে করে কার, পাব্রযিত্র 
গোবর-গণেশ'-"ভারতচন্দ্র। “অনেক ব্যাটা গৌরবপ্রিয় 
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গোবর-গণেশ আছে, সই করে কিছু টাকা দেয় না+__সধবার 
একাদশী । “যখন মিত্রজা এত খড গোবর*্গণেশ, তাকে 
নিযা একটু খল কবিলে হয় নী” _হন্দিবা ] 

গোবৰগাদা উচু হলেই কি, রাজবাড়ী নীচু হলেই কি। 

গোবর দিয়ে ঘাস এলান ।১ 
[ ১ গোববমাখা ঘাস গকতে খায় না] 

গোবরে ধুতুব! ফুল, হাটে নে” গেলে তিন কড়া মূল$। 

| ১ মুল্য ] 

শগোববে- পোকা গোবব খোজে, বেড খোজে ডোবা । 

সিংহাসনে বসালেও বাজ হয় না ধোবা ॥ 

গোবরে-পোকা পদ্মমধূ খেতে সাধ ।১ 

[১ 'পল্লেব মধু গোববা খেলে- গোপাল উদড্ডে ] 

গোববে-পোক। পিদ্দিম নেভাবাব আধিই। 

[১ অন্ধ বাঘ, ধূলাব ঝ9 ] 

গোঁঙাগাডেই শকুনি পড়ে ।১ 
| ১ নং ৬১৩১) ৭৮৯০, 

গে|-ভাগা নেই, এট্রলি-ভাগা আছেও। 
[ ১ ০১৯২৬ 

গোমড়কে মুচিব পার্বণ |» 

। ১ দদিনবাত বাহ্গণপণ্ডিত ও অপ্যাপকদের আগমন, যেন 
গোমঙকে মুচিব পার্বণ/--আলালেব ঘবেব ছুলাল। “কত্তাটি 
এমনি ক্ষেপে উঠলেই তো বাচিঃ গোৌমড়কে মুচিব পার্বণ+-_ 

বুচো *লিকেব ঘাডে কে ] 

গোয়ালপাড়াণ নৌক।১ হাটখোলাব নীচে ডোবে। 

[১ পাসবনের নৌকা । বিষেপাগলা বুড়োতে প্রযুক্ত ] 

গোয়ালে ছধাল গাই, গোলায় যার ধান। 

পুকুবেতে মাছ ভরা, টাকাষ নেই টান। 

পুত যার লেখে-পড়ে, খায় হধভাত। 

কলিকালে মানুষ নয়, সেই জগন্নাথ ॥ 
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গোয়ার গোবিন্দ । 

গৌঁয়ারের মরণ খোৌয়াডেও। 

[১ পাঁগাছের আগায় । নং ৩৬৬১ ] 

গোর দিয়ে এলেও১ তিন রুটি, বসে খেলেও তিন রুটি 
[১ অর্থাৎ সৎকার্ষে সাহায্য ও পরিশ্রম করিলেও ] 

গোলা খা? ডালা ।১ 

[১ কামানের ফাকা আওয়াজের সন্থখীন হইয়া, লর্ড 
বেন্টিকের সময়ের ওয়াহাবী চন্থ্য তিতুমীব নাকি বোক! 
শিষ্যদের এরূপ বুঝাইয়াছিলেন ।--লীলাবতীতে “গুলি খা 
ডাল্া* পাঠ আছে, কিন্তু তাহা বোধ হয় প্রসঙগাষ্কুযায়ী গুলি- 
খোরের উপযুক্ত প্লেষোক্কি। “আমরা অন্তরে বাশের কে! 
বাধিয়! তীতুমীরের মত বহিঃপ্রকুতির সমস্ত গোলা খা ডালা 
- রবীন্দ্রনাথের পঞ্চভূত। "ওর ডৌলটি ডাযোগ নিসিস্ 
করে নেওয়া গেছে, গোলা ত থা ডালা”--গিরিশ ঘোষের 
বেঙ্লিক বাজার ] 

গোলা নেই তার লক্ষ্মীবার ৷ 

গোলাপ জল দিয়ে ছেচান।; 

[ ১ “গোলাপ জল দিয়ে জলশৌচ, ঢাকা কাপড়ের পাড় 
ছিড়ে পরা, যুক্ত ভান্মের চুর্ণ দিয়ে পান খাওয়া, আর শোন 
যায় না” -ছুতোম প্যাচার নকৃশ।। নং ৫৩৬১ ] 

গোলাপ-বাগে কুকুর শেো কাঠ । 

[১ কুকৃশোডা বা কুকুরশোকা গাছ (নং ২২৭) জজল হয় ] 

গোলাপ-বাগে কুকুর হাগে। 

গোলাপে কাটা । 

গোলাম যদি বাদশ! হয়, রাঁত্রিকালেও ছাতা বয় 

গোলার ধান ইছুরে খায়, 
পৌদে কু'ড়ো মেখে চালকি১ কবলায়ৎ। 

[ ১ চাউল-ব্যবসায়ী। ২ নং৮৫৭৯ ] 

গোলে-মালে চত্তীপাঠ। 
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গোলে হরিবোল ।১ 
[ ১ অর্থাৎ গোলমালের মধ্যে কাজ্জের ভান করিয়া! ফাকি 
দেওয়া । দিঙ্ধ্যাকালে ছাত্রদের ঘোষাইতে আরম্ভ করিলে 
যতিলাল গোলে হরিবোল দিত'--আলালের ঘরের ছুলাল। 
“কেউ কেউ আমাদের মত গুরু মশায়ের পাঠশীলের ছেলে- 
দের মত গ'গার এগ্ায় সায় দিয়ে গোলে হরিবোল সাল্লেন+__ 
হাতোম প্যাচার নকৃশ!। ণগোলেগালে আমি কেন দিব 
হরিবোঁল”, পুনশ্চ “গোলেমালে হবরিবোল গণ্ডগোল সার+_ 
ঈশ্বর গুপ্ত ] 

গোল্লায় যাওয়। ১ 
[ ১ গোলা শুন্ত হয়ে যাওয়া, অর্থাৎ অধঃপাতে বা যমের 
বাড়ী যাওয়া । “আমি যদি হারামজার্দী বলে থাকি, তবে 
যেন গোল্লায় যাই+-_ইন্দিরা ] 

শেঁধসাই' ঠাকুর মরে, মান১ রক্ষার তরে । 
[ ১ পা মন] 

গোৌঁসাই দণগুবৎ, গরুচুরি করলে পরে দক্ষিণমুখী১ পথ । 
[১ অর্থাৎ দক্ষিণাধিপতি যমের বাড়ী] 

গৌসাইয়ের চেয়ে কসাই ভাল ।১ 
[ ১ 'তোমষব1 পয়সা পেলে হেসে খেলে সাদায় কর কাল। 
তোমাদের গৌসাইয়ের চেয়ে আমি বলি কসাই তবু ভাল ॥, 
_ভোলা ময়রা। 'বুথায় তিলক ধরে ছাই ভন্ম খেয়ে। 
কসাই অনেক ভাল গৌসায়ের চেয়ে ॥_-ঈশ্বর গুপ্ত ] 

গৌরচক্দ্রিকা ।১ 
[১ মুলগানের পুর্বে মঙ্গলাচরণ স্বরূপ গৌরচন্ত্র বা চৈতন্ত 
দেবের বন্দনা । অর্থাৎ আসল কথার আগে দীর্ঘ ভূমিকা । 
“কেবল গৌরচন্দ্রিকা ভে জেছে”__সধবার একাদশী | “লুক 
না, গৌরচন্দ্রিকাটা তুমিই শেষ কর না”--অমৃত বন্থর 
নবযৌবন। “অনেকক্ষণ গৌব্চন্দ্রিকা তো করছো, এখন 
পালাটা কি, শুক কর+_-গিরিশ খোষের মাষ'বসান ] 

গৌর হ'তে বাকি কি১।২ 
[১ পা-ক'দিন; অনেকদ্দিন। ২ যাত্রাওয়ালা নীলকণ্ঠ 
মুখোপাধ্যায়ের একটি গান হইতে ] 

গৌরী লো ঝি, তোর কপালে বুড়ে। বর আমি করব কি। 
[১ পরী সাহিত্যের ছড়া হইতে ] 
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গ্রহণের শ্রাঙ্ধ যতদূর হয়। 

গ্রাম নই কানায় ইত্যাদি, নং ২৪৮৫ জ্ষ্টব্য। 

ঘটকালি করতে গিয়ে বিয়ে ক'রে আসা 1১ 

[১ "আমি কি ঘটকালি করতে গিয়ে বিয়ে কলোম নাকি 
--কমলে কামিনা ] 

ঘট গড়তে পারে না, মেটের* বায়না চায় ।২ 

[১ মেটে কলসীর। ২ নং ৩২৩৯ ] 

ঘটি কেনা গঙ্গান্সান।১ 
[ ১ অন্থুরূপ বচন, নং ৫৯৭০, ৭৫১৫) ৮২৪৪ ] 

ঘ্বটি গড়তে ভাড় হল ।১ 
[ ১ নং ২৩৩৮) ৭৯১৫ ] 

ঘটি ভাঙলে কাসারী পায়, 

ঝি রাড় হলে বাপের বাড়ী যায়। 

ঘটির তলায় দিয়ে আঠা, যোগে-যাগে কাল কাটা | 

ঘটে পটে৯ পুজা! | 
[ ১ অর্থাৎ প্রতিমা ব্যতিরেকে ] 

ঘড়িকে ঘোড়া ছোটা 1১ 

| ১ অর্থাৎ দেলি সয় ন|: অথবা, ক্ষণে ক্ষণে মত বদুল*ন ] 

ঘণ্টাগরুড়১ খাড়া থাকেন, কাচেনং কাপের* কাচ 

[১ ঘণ্টায় কাকা গরু, অর্থাৎ অবর্্ণ্য খোসামুদে বাক্কি। 
২ কাচ কাচা-্রঙ্গ বা ছল কবা। ৩ কাপম্ছলন!। 
৪ ঈশ্বর গুপ্ত। “ক্রমে অষ্ট প্রহর খণ্টার গরুড্রের মত 
উদেদারিতে অনববত ই!টাহাটি ও হাজিরের পর দুষ্ট্ারখানা 
সই স্ুপারিসও হস্তগত হল” হছুতোম প্যাচার নকৃশা 
'কর্তা ৰাবু অমন ঘণ্টার গরুচ়ের মত রয়েছেন”_নর্বলাটক। 
ঘণ্টায় অস্ষিত গরুড়ের উল্লেখ পদ্মাপুরাণে যথা--শা্থো যত 
গৃছে নাস্তি ঘণ্টা বা গরুড়ান্িতা” 1 

ধপ্টাগরুড়ের মত কগাগত প্রাণ, নং ২৬৭৪ দ্রষ্টব্য | 
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ঘন্টা নেড়ে ছুর্গোৎসব, ইতুপুজায় ঢাক 1১ 
[৮ দাশ রায়।স্নং ৪১৭৯ ] 

ঘন দুধের ফোটা, বড় মাছের কাট11১ 

[১ নং ৫৪৩২ ] 

ঘর*্* আর বর, মাঘ ফাগুনে কর। 

ঘরকন্ন। করতে গেলে ঘটিবাটির সঙ্গে ঝগড়া হয় । 

ঘর করবে গুটি গুটি, পুকুর দেবে একটি । 
ঘর করবে ঝুপড়ি, বউ করবে থুপড়ি।, 

[১ নং২৪২৮] 

ঘর কৰেছে, ছুয়ার নাই। 
ঘরবী। মুবগী দাল বরাবর ।১ 

[১ (হি)। ঘবের মুবগী দালেব সমান ] 

ঘরগিনী কেউ নয়, পরে মারেন দই১ | 

[ ১ নং ৭১৫৫) ৭২০৩ | 

ঘবচোরে পার নেই» | বন, ঘবচোবকে এঁটে ওঠা দায় ।* 
[ ১ ঠহার প্ব ভধিক বাক্য ল্খো যায; পবচোবে পার 
আছে। ২ নং ২৭৫ন ] 

ঘরজামাই আধা চাকর সর্বলোকে চলে। 

বাপ-দাদার নাম নাই, ফল্নীর জামাই বলে ॥১ 
| ১ নং ২৬৮৭ ] 

ঘরজামাই আনলাম কাম।ই খাবার আশে। 

থক দে" রে, ঘরজা মাই গেঁটের কড়ি নাশে। 

ঘবজামাইয়েব নাম নাই, লোকে বলে ফলনীর জামাই |১ 
| ১ নং ২৬৮৫ ] 

ঘরজামায়ে পোড়ার মুখ, মর বাঁট। সমান সুখ ।১ 

[১ জামাই বাবিক ] 
শস্ম সপ চি স্প্প ৯ সপ পি 

* “বাড়ী' শবও ভ্রষ্টবা। 
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২৬৮৯ ঘরজামায়ে ভাতার যার, কানের সোনা নিদ্দে তার 1১ 
[১ জামাহ বারিক ] 

২৬৯০ ঘরজ্বালানে পরভূলানে ।* 

[১ “্ঘরজালানে পবযজানে কুমন্ত্র কুতন্থ জানেনা 
রায় ] 

ঘররঝাট থেকে চণ্ভীপাঠ, নং ৭৪৯ জষ্টব্য। 

২৬৯১ ঘর থাকতে বাবুই ভেজে ।৯ 

[১ রুষ্টিব সময় বাবুই পাখী তার বাসাব বাহিবে থাকে । 
পাঁ_বাবুই তোব মিছে "আশা, ধর থাকতে বাইরে বাসা ॥ 
--তভেবে দেখ ছুকুল মজে, ঘব থাকতে বাবুই তেজে+_ 
গোপাল উড়ে । 'যেমন বাধুহ ভেজে থাকতে বাসা+-- 
দ্লাণ্ড বায়] 

২৬৯২ ঘরদোর নেই যাঁর, আগুনে কি ভয় তার। 

২৬৯৩ ঘর নেই তার উত্তুব শিয়ব 1১ 

[১ ৫ যে কথায় বলে, ঘর নাই তাঁব উত্তবশিউরী+_- 
নবনাটক। "ঘর নাই তার উত্তবন্ধ।রী, ভূমি নাই তার 
জমিদারী'-দাশু বাষ | নং ৬৫৪৪, ৬৬৪৭ ] 

২৬৯৪ ঘর নেই দুয়ার বাঁধে, মাগ নেই ছেলের জন্য কাদে । 

২৬৯৫ ঘর পড়লে ছাগলে মাড়ায়। 

রাড় হলে সবাই এসে সাঙ্গা কবতে চায় ॥ 

২৬৯৬ ঘর পুড়িয়ে খেলে কাঠের আকাল কি। 
কঙ্ড ক'রে খেলে টাকার আকাল কি॥ 

২৬৯৭ ঘর পোড়া, আলো দান। 

২৬৯৮ ঘরপোড়! গরু সিছ্ববে মেঘে ডরায়। 

২৬৯৯ ঘরপোড়ার কাঠ, যা পাই+ তাই লাভ ।* 
[ ১ 1-যা পাও? যা বেরোয় । ২ পাভাল। ৩ “তা 
যথন হল না, এই হলেই বীচি, ঘরপোড়া বাশ যু লা 
-- প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের রন্বদীপ ] 

২৭০, ঘরপোড়ার কাঠে টিকের আগুন। 

বা, ঘরপোন়ার আগুনে টিকে ধরান। 
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ঘরপোড়ার ক্াসা আদায় ।৯ 

[১ ছিতেম তো এমনি বিদায়, ঘরণোডার কাস! আদায়” 
দাশ রায় ] 

ঘর পোড়ে আগুন পোহার়, নং ১৭৫৬ দ্রষ্টব্য । 
ঘব পোড়ে পুডুক ঠছব তবু মরুক, সং ৭৩০ দ্রষ্টব্য। 

ঘর পোড়ে, ফিডে ধোঁয়া খায় । 

ঘর ফাদবে ছাইবে না, ধার দেবে ত চাইবে না। 
ঘর বলে-_-নাম হোঁকৃ, টোৌক। মাথায় দিয়ে থাকতে হোক্। 
ঘর বলে-__ভেঙে দে বিয়ে বলে- জুড়ে দে । 

ঘর বাধতে দণ্ডি ইত্যাদি, নং ৫৮৪১ ডরষ্টব্য । 

ঘর “[ধে। খাটো, গক কেনো ছোট । 

বউ করো! কালো, তাই গেবস্থের ভালো ॥ 

ঘর বাসি দোর বাসি, গিন্ী করেন পঞ্চগ্রাসী১। 

[ ১ পা-একাঁদশী। পঞ্চগ্রাসী ভে।জনেব উল্লেখ কৃত্তিবাসেব 
আদিকাণ্ডে আছে--চাঁব ভই পঞ্চগ্রসী কধিল ভে'জন' ] 

ঘর ভাল তাই কথা বয়, নিত্যি বউয়েব ছেলে হয়। 

ঘরভেদী লঙ্কা ধায়, নায়ে আটে না শুয়ে যায়। 
[১ নং ২৭১০ ] 

ঘরভেদে১ বাবণ নষ্টু। 

[ ১ পা-ঘবমন্ধীনে | 
- ঘনব"'ম চক্রবর্তী ] 

ঘরমুখো বাঙালী, বণমুখো সেপাই । 

ঘর-যাঁওনী স'রে পড়ে, ছুয়ার-ধরণী পড়ে মরে। 

ঘর যে সে হয় পব, পব যে সে হয় ঘর । 

ঘর সর্ধন্ব ঘবে, নেকা মাজুলী১ শাবেখ। 

[ ১ পা_আছুলী; আছুবী। ২ লোকবহনেব বাকে | 

ঘর সর্বস্থ তোমার, চাবিকাঠিটি আমার । 

ঘর স্থির আগে করে, ঘরণী স্থির তার পরে। 

'ঘবকু হপে সবণশে মজেছে লক্ষে্বর? 
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ঘরামির ঘর আল্গা১। 
[১ পা-ছ্দো।--নং ৩৯৮৮ ] 

ঘরামির ভাঁঙ! ঘর, বগ্ির বউয়ের নিত্যি জ্বর | 

ঘরামির মটকা১ আছৃল২।* 

[ ১ ঘরের চুডা। ২ আছুড, উন্মুক্ত । ৩ পূর্ববঙ্গ রূপাস্তব 
_-ছাপরবন্দের টুলি উদ্দাম ] 

ঘরে আছে কিবা সুখ, পোষ মাসে তাতের হুখ, নং ৬২২১ ভ্রষ্টব্য। 

ঘরে১ আড়া২, ঘাটে পাতরা । 

| ১ পা-গডে। ২ টেঁকিকোটা ধন] 

ঘরেও ঢোকে পাও কাপে। 

ঘরে কেন আলো । 

গিম্ী গেছেন বনভোজনে, সবাই আছে ভালো ॥ 

ঘরে ঘবে চুরি, তাই ত প্রাণ ধরি । 

ঘরে চাল যার, দোযাড়ে* মাছ তার ।২ 

[১ পা-দোয়াড়-মাছ ধরা কুতি, যাব মধ্যে চাপা ছুই 
পাশ উচু। ২ পাঁযাঁর ঘবে ভাত, তাব দোযাড়ে (বা, 
ডোবায় ) মাছ ।--নং ৭১৫০ ] 

ঘরে চেবাগ নেই মশজিদে ইত্যাদি, নং ২৭৩৭ দ্রষ্টব্য | 

ঘরে ছু'চোর কীর্তন, বাহিরে কোচণর পান্তন, নং ৫৭৮১ দ্রষ্টব্য । 

ঘরেতে নাহিক অন্ন, তার নাগ দাতা কর্ণ। 

ঘরে থাকভে১ নানা নিধিৎ, খেতে দেয় না দারুণ বিধি। 

[১ পাঁআছে। ২ পাঘবে নিধি বাইরে নিধি ? 

ঘবে নাই, তাই খাই খাই১। 

[১ পাঁঁ_নাই ঘরে তাই খাই খাই কাব। “নাউ-ঘাঁর খাই 

থাই্ঃ_ভারতচন্জর ] 

ঘরে নাই, তাঁই বড় খাই ১। 

[১ আকাক্ষা, লোভ। পাঁঁ_নাই-ঘরে খই বড়। 
নং ৭০১১] 
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ধরে নাই সম্ভাবনা, বাহিরে তাই বাবুয়ান! | 
ঘরে নেই অষ্টরন্তা, বাহিরেতে কৌচা লম্বা ।; 

[ ১ পা-+বাহিরে কৌচা লম্বা, ভিতরে অষ্টরন্ভা | 'বাহিরেছে 
কৌচ! লম্বা, অষ্টরভ্ভ। ধবেঃ_ ঈশ্বর গুপ্ত ।-_-নং ২৭৪২, ৫৭৮১, 
8৬৮৪১ ৭৭৩১ ] 

ঘরে নেই আখ* ছুয়ারে বাজে ঢাক। 

[১ পাঁ-ভাত ] 

ঘরে নেই এক কড্ডা, তবু নাচে গায়ে-পড়া | 

ঘরে নেই খড়, ঢে'কশালে পবচাল। ।১ 
[ ১ নং ৬৭৭, ২৭৫৩ ] 

ঘবে নেই খরচি৯, জোলাপ খেয়ে মবছিৎ। 

[১ জ'ল বুনিবার কাঠি (প্রা)। ২ ক্ষুধা বাড়াইবার 
জন্য ! ] 

ঘরে নেই ঘটিবাটি, কোমবে মেলাই চাবিকাঠি । 

ঘরে নেই চাউল পাত, চড়িয়ে দে ঘি-ভাত। 

ঘরে নেই চেরাঁগ, মশজিদে দেয় চেরাগ | 

ঘরে নেই দশটি, পথে পথে ফষ্টি১। 
[ ১ ফষ্টিনষ্টি, হাসিতামাসা ] 

ঘরে নেই ছু'কড়া, উঠোনময় কুকড়া । 
ঘরে নেই ধান এক সলি১, আড়াই হাত মরাইং তুলি। 

[১ পাঁচ আড়ি পরিমাণ, প্রায় ১০ সেব। ২ ধানের 
গোলা ] 

ঘরে নেই ভাজাতুজ1১, নিত্য করেন গৌসাইপূজাঘ । 
| ১ পাঁভাঙভুজা। ২ পাঁ_শিবপুজা ] 

ঘরে নেই তাত, কৌচা৷ তিন হত।১ 
| ১ পাঁনা। আছে নেই পেটে ভাতি, কৌচাটা চাই তিন 
হীত।--নং ২৭৩০ জষ্টব্য ] 

ঘরে নেই ভাত৯, ধন্মের উপোস। 

[১ পা পেটে তাত দেই ] 

৩১৭ 
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ঘরে নেই ভুজা ভাঙ*, ছেড়ার নাম হুগ গোরাম | 

[ ১ পা-_ফুটো ভাড় ] 
ঘরে১ নেই যা, বাছ1 মাগেং তা ।ৎ 

[১ পা দেশে; রাজ্যে । ২ পা-ছেলে চায়; ছেলে 

বলে বা ছেলের মুখে । ৩ পাদদেশে নেই যা, বউয়ের সাধ 
তা। নং ৭০৯৪ দ্রষ্টব্য ] 

ঘরে পান পৰশ তুল্য, বাহিরে এলাচ চায় । 

[ ১ পবশপাথবেব মত হূর্লত ] 

ঘরে ফফড দালালি ভাঙা গায়ে মোডলী, নং ৬১৫১ দ্রষ্টব্য । 

ঘরে বসিয়ে মাইনে দেয়, এমন মনিব কোথ। পায়। 

ঘরে ব'সে১ রাজ! উজীর মারা ।২ 
[ ১ পাঁ কথায় ) মুখে । ২ 'বাবু ফররা দিল ও লাল চোখে 
রাজা উজীর মারুন”--হুতোম পা্টাচার লকৃশা। “মুখের 
কথায় মোরা রাজা উজির মারি+_-নবনাটক | “তবু মারেন 
রাজা উজীর, জস্তে ফাটে মাটি-মনোমোহন বন ] 

ঘরে বসে রাজার মাকে ডাইনী বল।।১ 

[১ “অমন রাজার মীকে ডা+ন বলে ঘবে বশে অনেকে 
দশু রায়] 

ঘরে বাইরে এক মন, তবে হয় কৃষ্ণভজন । 

ঘরে ভাত ন! থাকলে শালগ্রামের দোন। বেচে খায়।* 

[ ১ নং ৪০৮৯] 

ঘরে ভাত নেই চোপায় দড়। 

ঘরে ভাত নেই ভায়ান্তে মরা ইত্যাদি, নং ৮৭ দ্রষ্টব্য 

ঘরে ভাত নেই দোরে চাদোয়া ।১ 

[১ নং ৬৭৭, ২৭৩৩ ] 

ঘরে ভাত 'নেই, নাঙে১ ঢেলায়। 
[১ নাঙ-উপপতি | 'হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আয়েশ 
ঢেপ্টণ (চর্যাপদ ) ] 

ঘরে ভাত নেই, যত্বে ঘাট নেই। 
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ঘরে যেভাত সেজে না, তাত মার লোকে বোঝেনা। 

ঘবের আছে কিবা সুখ ইত্যাদি, নং ৬২২১ জইব্য। 

ঘবের আপদ বিয়ের ঘরকে যা» । 
[১ অর্থাৎ ববধাত্রী হইয়া । নং ৭২৭৫) 

ঘরের ইদুর কাঁটে বেড, কেউ কখনো পায় না টেব। 

ঘরের ইছুব বাস১ কাটলে, ধরে তারে কে ।খ 
[১ কাপড়। পাঁবাধ। ২ পাঘরের ইছ্বুর কাটলে 
বান (-্ব'ধ ), কি ক'বে আব যায় কুলান।--নং ২৬৮৪ ] 

ঘরেব১ কড়ি দিয়ে নায়ে ডুবে মবা। 

[ ১ পাঘাটেব ১ খেযাব।--নং ৪৬২৫ ] 

বের কথা পবকে কয়, তারে কয় পব। 

চৈত্র মাসে কাথা গায়, তাবে কয় জর ॥ 
ঘবেৰ কাঠ উইয়ে খায়, কাঠ কুড়াতে বনে যায়। 
ঘবেব১ খেয়ে বনেবৎ মোষ 'তাড়ান | 

[ ১ পা-ঘবেব ভাত। ২ পাঁঁ-পবেব। ৩ “ঘবের খেয়ে 
বনের মহিষ তান্ডাইতে পারি না”--আ.লালের ঘবেব হুলাল। 
'তিন মাস হইতে শিক্ষকেবা মাছিনা পাষ নাই, সুতরাং 
ঘরে খাইয়া বন্তমছিষ তাডাইয! বেডাইতে আব কেহ 
পারিতেছে না'_শবৎচন্ত্রেব পল্লসমাজ । “একেই বলে 
ঘবেব খেযে বনেব মোষ তাড়ানো+--দিজেন্্র রা-যব ভীন্ম ] 

ঘরেব গরু ঘবের ঘাস খায় না।১ 
[১ নং ৫৬০১ ] 

ঘরেব গাছ1১, পেটেব বাছা, 

[১ পাঁঁ-বাড়ীর গাছা। ২ ইহার পব 'পুকুবের মাছা 
এই অধিক বাকাও পাওয়া যাষ। ৩ পাঁ পেটের ৰাছা। 

বাড়ীর গাঁছা ; যেমন পেটের বাছা, তেমন ঘরের গাছ ] 

ঘরের গুণে মেঝের মাটি», কথায় কথায় ঝিকরে উঠিৎ। 

[১ পাঁসিজায় মাটি। ২ নং ৫৪২৯] 

ঘরের গুণে সিজায় মাটি, যে আসে সে বিয়ায় বেটী। 
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ঘরের ঢে'কি কুমীর 1১ 

[১ অর্থাৎ ঘরের লোক শক্র। "ঘরের ঠেঁকি কুমীর হয়ে 

ঘটায় যত অঘটন+--ঈশ্বব ওপ্ত। 'পক্ষিরাজ তাহার ঘরের- 
টেকি-কুমীরে হাসিতে ত্যক্ত হইয়া. 'বলিলেন'--মাদ খাওয়া 
বড় দায়। “এখন কতকগুলি ঘরের টেঁকি কুর্মীর হয়ে পাট 

সাহেবকে সলিয়ে কলিয়ে সেই কাজ কবাচ্ছে--অনৃত 
বন্ধুর সন্মতি-সন্কট । “আর আপনাদের ঘরের টেকি কুমীর, 

মিষ্টার গুই আর ডি, দুজনে তার যোগাড় করেছে?__গিরিশ 
ঘোষের মায়াবসান ] 

ঘরের ধন ফেলে পরের ধন আগলান ।১ 

[ ১ “ঘরের ধন ফেলে প্রাণ, পরেব ধন আগলে বেড়াও?- 

যক্তেশ্ববী কবিওষালা ] 

ঘরের; পাপঘ বুড়ী, পেটের পাপ মুড়ি। 
[১ প-বাড়ীর। ২ পা শত্রু; আপদ; বালাই ] 

ঘরের বেরাঁল বনে গেলে ইত্যাদি, নং ৮৭৮ দ্রষ্টব্য। 

ঘরের ভাত দিয়ে শকুনি পোবে, গোয়ালের গরু টে'কে বসে। 

ঘরের ভাতে পরের ছেলে। 

ঘরের মধ্যে আধবরা ।১ 

[১ নং ৭২৭৮ ] 

ঘরের মধ্যে তিন জন, হেগে গেল কোন্ জন। 

ঘরের মা ভাত পান না, পরের মায়ের তরে কানা । 

ঘরের লোহ।১ কামারেরৎ দে।কানে ।৩ 

[১ পা-সোন1। ২ পাসেকরার। ৩ নং ১৭৪৫) 
১৭৫৪ ] 

ঘরের শত্রু কানা ইত্যাদি, নং ২৪৮৫ দ্ুষ্টব্য | 

ঘরের শব্দ বরযাত্রী, নং ৭২৭৫ প্রষ্টব্য । 

ঘরের শক্র৯ বিভীষণ।২ 

[১ পাঁঘরসন্ধানী। ২ 'সহোদরের গুণ শুন, ঘ্রর শত্রু 
বিভীষণ'-দাণু রায়। 'বিদ্বেশী বিধন্সীর হাতে ঈআমাদের 
মত বিভীবণ আর কেউ নেই/--শরৎচ্জের গৃহদাহ শ 
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ঘরের ঝাড়ে পেট ফাড়ে। 

ঘরে শুধু শাক-সজনা, বাইরে তবু বাবুয়ান। | 

ঘরে ম্বামী বাইরে বইসে ইত্যাদি, নং ৭৭৩ দ্রষ্টবা। 

ঘষতে ঘষতে ক্ষয় ইত্যাদি, নং ৭৭৭৩ দ্রষ্টবা । 

ঘষলে পাথর+ ক্ষয়ে যায়। 

[১ পা ঘধতে ঘষঘতে পাঁথরও ] 

৩২১ 

ঘষে যেজে রূপ, ধরে বেঁধে সোহাগ, নং ৪৩৫৭ দ্রব্য । 

ঘ। গেল, ঘায়ের পোকা ও গেল । 

ঘাটে এসে নাও ডোবান। 

নাত* গেছল জায়েরৎ মা, দেখে এল বাঘের পা। 

সে দেখলে*, মামি শুনলাম, মরি বত্তি বাঘ দেখলাম ॥ 

[১ পা হাটে । ২ পাঁসতীনেব | ৩ পাসে দেখেছে।, 
৪ পাসে বললে) 

ঘাটের কটি দিয়ে ইত্যা্ছি, নং ২৭৬০ দ্রষ্টবা। 

ঘাটের না? ঘাটে, মাঝি বেটা হাটে ।১ 

[ ১ পাঁ-ঘাঁটের না ঘাটে আছে, মাগী যিন্সে “কাথায় 
শেছে ; ঘাটেব না” ঘাটে ব'ল, কাগাবী কোথায় উধা “হল ] 

ঘাটের লাথি, হাটের কিল, যাঁর কপালে যেমন মিল। 

ঘাড়, কেন কাত, ওই এক জাত । 

| ১ পাঁ_-তোব ঘাভ | 

ঘাড়ে পড়েছে ঢোল, ইত্যাদি, নং ২৪২১ জষ্টব্য। 

ঘাড়ে ভূত চাপা ।+ 
[১ ছুষ্ট বুদ্ধি ব1 কুমত,লব মাথায় চাপা] 

ঘাড়ে হাগা।১ 

[১ অর্থাৎ ছুষ্ট বুদ্ধিভে অন্তকে ছাড়াইয়া যাওয়া বা 
জব্দ করা] 

ঘানি টানতে গা খুদ্ধ ডাকা। 
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ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়া | 

[১ দর্ধরক্ষে! আমার ঘাম দিয়ে জর ছাড়ল'--লীলাবতী। 
বাপ! যেন ঘাম দিয়ে অর ছাডল'--দ্বিজেন্জ রায়ের বিরহ ] 

ঘায়েই মাছি বসে। 
ঘায়ে লঙ্কার গুড়ো । 

ঘ!1 শুকায়, কথা শুকায় না। 

ঘা! শুকোলেও চিহ্নু থাকে । 

ঘাস পেলে জল পেলে গোজন্ম ঘুচে ইত্যাদি, নং ২৬১১ জরষ্টব্য | 

ঘাসের বীচি খাই না।১» বা, আমরা কি ঘাস খাই ।ং 
[ ১ “তোমার ঠান্টা বুঝতে পারি, সত্যি সত্যি খাসেব বীচি 
খাইনে লীলাবতী। ২ “নবরীপের পণ্ডিতেরা কি ঘাস 
খায়, এমনি ব্যবস্থা দিতে গিয়েচে+বিয়েপাগলা বুড়ো। 
'মেজ বৌ অধিকতব কঠোর স্বরে বলিলেন, আমবাও ঘাস 
খাইনে দিদি, আমবাও সব বুঝি'_-শরৎচন্দ্রেব নিষ্কাতি ] 

ঘি আগুনের কাছে রাখলে উনায়১। 

[১ গলিয়া যায়। (“বেহুলা রন্ধন করি উনাইল ভাত”-_ 
ক্ষেমানন্দ)। অগ্রিব পর্শনে গিহ উনাই পভে পুনি*_ 
গোপীচন্তেব্' পাঁচালী ] 

ঘি আছুড, ঘোল ঢাকা । 

ঘি আব আগুন, নং ৫১৮০ প্রষ্টব্য | 

ঘি কোথায় পড়ল? ডাঁলেই পড়ল । 
[১ পাঁ-ঘি পড়ল কোথায় ? না, যজ্িতে। নং ২৮০২ ] 

ঘি খাচ্ছেন, দুধে আচাচ্ছেন। 

ঘি খেয়ে ছেলে উনায়১, কু'ড়ো* খেয়ে ছেলে ছুনায় 
[১ উন বা রোগা হয়। ২ ক্ষুদ কুঁড়া। ৩ বা 
মোটা হয়], 

ঘি দিয়ে ভাজ নিমের পাত৯, 

নিম ছাড়ে না আপন জাতৎ।* 
[১ পা-পাতা। ২ পা-তরু যায় না জাতের ধাতা। 
৩ সং--পয়সা সিঞ্ত্তিং নিত্যং ন নিশো যধুরায়তে ] 
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ঘি পড়ল যাচ্ছে ।১ 

[১ নং ২৭৮৮] 

ঘি-ভাত খেতে ঠোট পুড়ল। 

ঘুঘু দেখেছ ফাদ দেখনি | 

| ১ পবুঘু দেখেছ চাদ, ফাদ ত দেখনি” গোপাল উড়ে। 
“আগেতে দেখেছ ঘুথু, শেষে দেখ ফা” _ঈশ্বর গুপ্ত] 

ঘু'টে কাঠ কুডাতে গেনু, মহীপালেব গীত পেনু ।» 
[ ১ নং ৪৩৮২ ] 

ঘু'টেকুড়নী ছিল, পেল বাজপুকুব বব। 

মুড়ি মডকি দেখে বলে- কি গাছেব ফল ॥, 

[১ পা---ছিল ঘুঁটেকুডনী ? ঘু'টেকুডনীব বেটি । নং ১৬১৩] 

ঘু'টেকুড়নীর বেট। ভাঙা গায়েব মোড়ল 1৯ 
[১ অথবা, ঘুঁটেকুড়নীর বেটা আমাব মোডল হয়েছে । 
হাটতে না পেবে তাই পাল্কি চেয়েছে ॥ ] 

ঘু'টেকুড়ানীব বেটাব উড্ভানি গায়।, 
[১ 'পবাণে কি সহ হয়, কুডুনীব বেটাব উড়্ুলী গায়+-_ 
ছাগু রায় । নং ৪৩১৩] 

ঘু'টেকুড়নীব বেটাব নাম চন্দনবিলাস।১ 
[১ নং ৬৭৩৬ ] 

ঘু'টেকুড়নীর বেট! সদর নায়েব । 

| নীলদর্পণে “বেটা; স্থলে “ছেলে পাঠ। গিবিশ ঘোষের 
আবু হোসেনে প্রযুক্ত 1 

ঘু'টেকুড়নীব বেট। স্বর্গে যায়। 

ঘু'টে পোড়ে গোবর হাসে», সবার একদিন আছে শেষে । 
[১ 'হেথা ঘুঁটে পোডে গোবর হাসে বলিহারি এক্যতা'-- 
হুতোম প্যাচার নকৃশায় ] 

ঘুড়ির প্যাচ। 
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ঘুণাক্ষরে১ না বলা। 

[১ ঘুণ পোকার কাটায় দৈবাৎ অক্ষরের আকৃতি ; অর্থাৎ 
আভাসে বা ইজিত মাত্রে। “অনেক লোকের নানা উপকার 
করিয়া থাকেন, কিন্তু এ কথা ঘুণাক্ষরে কাহাকেও বলেন না? 
_আলালের ঘরের ছুলাল ] 

ঘুন্সিতে৯ কি কবে, মুদোয়* প্রাণ হবে । 
[১ কটিবেষ্টনী। পা_তাবিজে। ২ আউটি (মুদ্রা হইতে 
প্রা মুদি, মুদো) ] 

ঘুম নেই চোরের, ঘুম নেই ঢেমনের | 
ঘুম নেই ধনীর, ঘুম নেই নিধনীব । 
ঘুম নেই যোগীর, ঘুম নেই ভোগীব । 
ঘুম নেই রোগীর, ঘুম নেই শোকীর ॥ 
ঘুমন্ত বাঘ চিইও না।১ 

[১ "বাধলে বিচ্ছেনব-যাগ, চিইযে দিলে ঘুমান বাঘ 
দাশ রাষ ] 

ঘুমস্ত বাঘে১ শিকার ধবে না। 
[ ১ পা-শেলালে ] 

ঘুম মানে ন! ঢেল! বাড়ি, ক্ষিধে বাছে ন! চি'ড়ে মুড়ি। 
ঘুরিয়ে নে' পণেব টাকা, 
এমন বিয়েতে কাজ নেই, কাকা । 

ঘুরে ফিরে১ বারো, ঘবে বসে তেবো | 
[১ পা-ঘুরে ঘুরে; বুলে বুলে। নড়ি চড়ি। ২ পা- 
ঘুরে বারো, বসে তেরো। নং ১৭৫৮ | 

ঘ্বুলিয়ে খায় গাধা, নাম হারামজাদ। ।১ 
[১ নং ৮৪২৬] 

ঘুষ পেলে আমলা! তুষ্ঠ। 
ঘুষকি* বাত, হারামজাদ । 

[ ১ গোপনে প্রস্থত ] 

ঘুষের টাকা ফুফ্। 
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দ্বণ! লঙ্জ। ভয়, তিন থাকতে নয়। 

ঘৃত ত্যাজ্য করে মাছি, ঘা দেখলেই ঘটে রুচি |, 
[১ দাঁগুরায়] 

ঘেটুপুজোতে চিনির নৈবেগ্য ।১ 
| ১ হছুতোম প্যাচাব নকৃশায় প্রযুক্ত ] 

ঘেটুপুজোতে ঢোল সানাই । 
ঘোঁড়া চিনি কানে, দাত। চিনি দানে। 

মানুষ চিনি হাসে» মণি চিনি ভাসে ॥৩ 

[ ১ পা-হালে। নং ৬৬৬০। ২ পা জলে। 
৬৯০৫-৬ ] 

ঘোড়া, জোড়ী১, পাঁন, না ফিবালেই যান্।* 
[ ১ ছু পাল্লা থাকে বলিয়া শালেব জোড1? যথা--“বীর 

দেষ খাসা জোড়া, চভিতে উত্তম ঘোডা,-কবিকম্কণ 1 

৩২৫ 

গ নং 

ন* ২৩৭৯ ] 

ঘোড়া জোড়া বোড়া১, তিন নয়ক থোড়া । 
[১ সুডি, কাকর। পা-বোডা ] 

ঘোডাটাও 'টা”, শরাটা ও "টা, 

টায়ে টায়ে মিলিয়ে দেওয়া ।১ 
[ ১ অর্থাৎ গৌজামিল দেওয়া ] 

ঘোড়। ডিডিয়ে ঘাস খাওয়া | 
[১ ঘোঁঙা ন্ডিউয়ে ঘাস খাঁওষা বড় শক্ত কথা” অমুত 
বন্ুব বিজষ-বসস্থ | “ওবে বাপু, ঘোডা ছিডিষে ঘাস খেলে 
কি চলে'--শরৎচন্দ্রেব চবিবরভীন ] 

ঘোড়া দেখলেই খোড়া ।১ 

[ 'মার সঙ্গে বাঙ্গালা বল না? : আমবা একটু ইংধেজী জানি 
বলে বুঝি ঘোড়া দেখে খোঁড়া হও, যখন ৩খন ইংবেজী 
ছাড--শিবনাথ শাস্ী ] 

ঘোড়া না হতেই চাবুক ।১ 
[1১ পাঁঘোঁড়া নেই, চাবুক আছে ) 

ঘোড়। পাগল হয়, ঘোড়সওয়ার পাগল নয়। 

ঘোড়া বেচে লাগাম লিয়ে ঝগড়া, নং ৮৬৯০ জুষ্টবা। 
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* ঘোড়া-ভেড়ার এক দর ।* 

[১ পাতার কাছে (অথবা, কলিকালে) নেই বিচার) 
ঘোড়া-ভেড়ার একই দর । নং ৬৮৫৭ ] 

ঘোড়ায় জিন দিয়ে আসা 1১ 

[১ বাস্তবাগীশ হওয়া । “পারবো লা তিন মিনিটে. 
ঘোড়ায় জিন দিয়ে এলেন কিন। একেবারে+--বিভৃঁতি 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালী ] 

ঘোড়ায় নাদে, ঘাসীকে কিলোয়। 

ঘোড়ার কামড় ছাড়ে না। 

ঘোড়ার খুরে উড়ে গেল পলাসী পরগণা । 

ঘোডার গোষালে গোঙ্গান, নং ৪৮৮১, ৬৩৩৭ দ্রষ্টব্য । 

ঘোড়ার গোয়ালে ভেড়। ঢোকা । 

ঘোড়ার১ ঘাস কাটা ।* 
[১ পাঁ-গরুর। গরুর ঘাস কাটতে হল জাগ্যে এই 
ছিল” দাশু বাধ। ২ “তার জন্তে এত ভাবনা কেন? 
আমরা কি ঘাস কাটছি+__ আলালের ঘরের ছুলাল ] 

ঘোড়ার চাল চাল! ।১ 
[১ দাবা খেলা হুইতে। “এখন ও বেটা ঘোড়ার চাল 
চাললে, লা বাধতে বাধতে রাজ! মন্ত্রী ছুই মারা যাবে+- 
অমুত বন্গর বিজয়বসন্ত ] 

ঘোড়ার ডিম ।১ 

[১ অলীক বন্ত। “যদি পরধেশ্বরের কিছুমান ঝিষয়জ্ঞান 
থাকতো, তা হলে সাধ করে ঘোড়ার ডিম ও উর উ 
দলে গণ্য হতেন নাঁ-হুতোষ প্যাচার নকৃশা। “কথায় 
বলে চিরকাল, খোড়ার ডিম আর কাচের পর রায়। 
“ডালরুটির বম কিন্তু কাজে ঘোণ্ডার ডিম'-_বিষবৃষ্ষ ] 

ঘোড়ার পেট, গাধার পিঠ, খালি থাকে কদাচিৎ 1» 
[১ নং ৮৭০৯] 
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ঘোড়াশালার১ বাঁদর 1 
[ ১ পা-আন্তাবলের। ২ ঘোড়ার গায়ের পোঁকা নষ্ট 
করিবার জন্ঠ পূর্বকালে আস্তাবলে বাদর বাখিবার প্রথা 
ছিল। “কপি বেচে ঠুঠারারে (» কাঠুরিয়াকে) ঘোড়াশালে 
রাখিবারে' --কবিকস্কণ। “অটল আমার আত্তীবলের বাদর» 
-সধবার একাদশী । এই প্রাচীন প্রথার উল্লেখ সংস্কৃত 
রত্বাবলী নাটকে (দ্বিতীয় অঙ্কে) আছে ।--কিজ্ত পঞ্চতন্ত্রে 
এই প্রথার ব্যাখ্যা অন্যরূপ £ শালিহোত্রে পুনরেতহুক্কং যদ্ 
বানরবসয়াখ্বানাং বহ্িদেষঃ প্রশাম্যতি। প্রোক্তমত্ত্র বিষয়ে 
তগবতা শালিহোত্রেপণ__কপীনাং বসয়াশ্বানাং বহিদাহ- 
সমুস্থব1 । ব্যথা বিনাশমভ্যেতি তমঃ সুর্যোদয়ে যথা ॥ ] 

ঘোড়া হলে১ চাবুক আটকায় নাঁথ। 
[১ পাথাকলে। ২ পা-চাবুকের ভাবন! ] 

ঘোমটার ভিতর খেম্টা নাচ।১ 
[১ “ঘোঁমটার ভিতর খ্যামটা নেচে ঝমঝমীবো। মল”-- 
হুতোম পা্যাচার নকৃশী 1 “ঘোমটাঁর ভিতর খেমটাখানি, 
সাবাস্ ধনি”--গোঁপাল উডে। “তাহারা ঘোমটার ভিতরে 
খেমটা বাজান+_-নববিবিবিলাস | খেমটাও নাচে ঘোমটাও 
বীচে, এইটি ইচ্ছে গোপনে'_ অমুত বন্থুর খাসদখল ] 

ঘোর কলিকাল । 
ঘোরে ফেরে আওয়ালিয়া ১, তার নাম দাওয়ালিয়!২। 

[১ এলোমেলো ভাবে । ২ শশ্তচ্ছেদক ('দাও” হইতে) ] 

ঘোল কুল কলা, তিনে নষ্ট গল! । 
ঘোল খাওয়ানো ১ 

[১ “যেমন জেতে জন্ম, এমন যে স্বয়ং শ্রীকষ তগবান্ 
তাঁকেও তোমর। ঘোল খাইয়েছিলে*--নবনাটক । “দেখ না 
তোমার সামনেই তাকে ঘোল খাওয়াব আর ভেড়া 
বানাব-ছ্বিজেজ্জ রায়ের বিরহ ] 

ঘোঁল খাবেন রামকৃষ্ণ ইত্যাদি, নং ১১১, ভ্রষ্টব্য। 

ঘোল মাঁগতে পিছনে ভঁশড়, নং ২১০৬ জষ্টব্য ৷ 

ঘোল মুত্র সমান জ্ঞান। 

খোলে অদ্থলে এক করা, নং ৩৫৪৫ জুষটব্য। 
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ঘোলের হাঁড়িতে পৌদ ডুবিয়ে বস! । 
ঘোষ বোস মিত্র, এরা কুলেব অধিকারী । 

অভিমানে বালীর দত্ব যান গড়াগড়ি ॥৯ 
[১ কায়স্থ-কৌস্ততের বচন বলিষা উদ্ধৃত ] 

ঘোষকে ১ নেড়ে ভাল । 

[১ পা--ধোষেব কাছে ] 

ঘোষাল রসাল বড়, বন্দ্যঘটি সাদ! ।১ 

[১ নং ৬৮২৩ জষ্টব্য ] 

ভ্রাণেন অধ্ধ ভোজনম্্।১ 

[ “ঘরে ঢুকলে জাত যাবে না? গ্রাণেও যে অঞ্ধ ভোজনের 
কথা শাস্্ে লেখ আছে'--শবৎ্চন্ত্রেব নববিধান। পুনশ্চ, 
'শিবোমণি মশায় ভ্রাণে অর্ধ ভোজনেব কাজট! সেবে 
নিলেন নাকি,--যোডশী ] 

চন্কুবে বোড1।১ 

[১ অর্থাৎ চক্রবিশিষ্ট গাত্র, দেদো ] 

চক্রেব চক্রী চক্রপাঁণি । 

চক্ষুকর্ণে* ছ'মাঁসেব পথ । 
[১ পা-চে।খে কানে । হিল চক্ষু কর্ণেতে যেন ছ'মাসেব 
পথ_রান বস্তু ] 

চক্ষুকর্ণের বিবাদ ঘোচান ।১ 
[১ “যে পর্যন্থ চক্ষুকর্ণেব বিবাদ লা ঘুচিয়া যায় সে।পধ্যন্ত 
সাতিশয় অস্থির হইতেছি”-মদ খাওয়া বড় দাষ। গান্দিরে 
চল, চঞ্ুকর্ণের বিবাদ ঘুচিয়ে দিচ্ছি_-গিবিশ ষ্ব 
মলিনা-বিকাশ ] 

চক্ষু চডকগাছ১। চক্ষু ছানাবড়া হওয়া । ূ 

[১ অর্থাৎ তয়ে উর্ধদৃষ্টি হওয়া। ২ অত্যধিক বিদ্য় বা 
বিপদ বোধ ] 
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চক্ষুদান ।১ 
[১ মুন্ময়ী প্রতিমার চক্ষদান হইতে । সতকাঁকরণ অর্থে। 
রামনারায়ণ তর্করত্বের একটি নাটকের নাম এইরূপ । কিন্তু 
চক্ষুদান করা-্ যোগ পাইয়া ছুরি করা] 

চক্ষু বিনা যেমন অঙ্গ, ভক্তি বিনা সাধুসঙ্গ । 
চটক পাখ্ীতে কিব! পর্বত নেয় তুলি । 

ঢোলের মত ডিম পাড়ে খোড়লের১ বাছুড়ী ॥ 
[১ গর্ত, কোটর ] 

চটকস্ত মাংসং ভাগশতম্।১ 

[ ১ অর্থাৎ অকিঞ্চিৎকব বস্তরও বহু ভাগ । প্রবোধচন্দ্রিকায় 

উদ্ধত ] 
চটি ক্মার আবার ফিতে । 

চড়ক!১ পি'ড়ি, চন্ডুকং ধুতি, 
রান্ধে বাড়ে না লাগে কাতিও। 

স্বামীব সেবা, সাঁঝে বাতি, ডাক বলে-__লক্ষ্মীর স্থিতি ॥ 

রৌড্রে কাটাকুটায় রান্ধে, খড় কাঠ বর্ধাকে বান্ধে। 
আয়ে ব্যয় করে, শাশুড়ী পুছে, সর্কালে স্বামীকে পুজে । 

অতিথ দেখিয়া লাজে মরে, তবু তার পূজা করে । 
ফুট ভাষে ডাক গোয়লে-এ গৃহিণীতে ঘব না টালে ॥ 
কাঁখে কলসী পানিকে যায়, হেটমুণ্ড কাঁকেও না চায়। 

যেন যায় তেন আইসে, ডাকে বলে- গৃহিণী সে ॥* 

[১ উচু । ২ চটকবাশুত্রবস্্। ৩ কাদা। ৪ মুগৃণ্হিণীর 
লক্ষণ । ডাকেব বচন | 

চড়কে রামনাম। 
চড়কের ঢাকে কাঠি পড়লে, 

পিঠফৌড়। সন্গ্যাসীর পিঠ চুলকোয়। 
চড় চাঁপড়, গায়ের কাপড় । 
চড়-চাপড়ের মানুষ । 

চড়ট। মারলে চাঁপড়টা খায়। 
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চড় মেরে গড় করা । 

চড় মেরে চড় খাওয়া ।১ 

[১ নং ৩০২৭] 

চড়ান খোলার» কামাই নাই। 

[ ১ খই ভাজিবার ব1 পাক করিবার পাত্র। কেবল 'খোলা। 
কামাই নেই». নান! রকম কাজের ফিকিরে ব্যস্ত ] 

চড়ার শোভা বালি । 

চড়ুকে বা চড়কীর হাসি।১ 

[১ চড়কগাছে উঠিয়া বাণঞ্কোড়ার যন্ত্রণাসত্বেও লোক- 
দেখানো হাসি। হুতোম প্যাচার নকৃশায় চড়কের বিবরণ 
দ্রষ্টব্য | “এ দিকে ছুঃখের দীয় মনে ঝোলে ফাসি। বাহিরে 
প্রকাশ করে চড়কীর হাসি 1- ঈশ্বর গুপ্ত । এ কুড়রাম ] 
একটু চড়ুকে হাসি হাসিয়া বলিলেন+--দধীনবন্ধু মিত্রের 
যমালয়ে জীয়ন্তে মাছ ] 

চড়কে পিঠ চুলকায় |, 
| ১ নং ২৮৭৪] 

চড়য়ের পেটে জন্মীবে নর, দেবতা হবে বনের বানর । 

চড়ের ঘায়ে তুচ্ছ, ফুলের ঘায়ে মুচ্ছ।১ 

[১ নং ১০৮৯, ৫৩৫৭ | 

চণ্ডীচরণ ঘু'টে কুড়ায়, রামা চডে ঘোড়া, নং ৭৭৮৪ দ্রষ্টব্য । 

চণ্ডী১, সপিগ্ীৎ্, কুশণ্ডী” তিন নিয়ে বামুন ডিও । 

[১ চখ্ীপাঠ। ২ সপিওগাীকবণ। ৩ কুশগ্ডিকা। ৪ 
ডি-ডিছি, গ্রামসমষ্তি ; এক তৌজিস্ুক্ত কয়েকটি মৌজায় 
একটি ডিহি ] 

চতুরালি ক'রে কয় জামায়ের ভূতে । 
চল সোর়ামী, ঘরে যাই কাথার ভিতর শুতে ॥ 

[১ র্থাৎ জামাই-ভূত ইঙ্গিত বুঝে না, ভাই চতুরালি 
করিয়। বলে ] 

চতুরে তুর । 
চতুরের সঙ্গে চতুরালি। 
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টজ হওয়া |, 

[১ চতুভূপ্জ হই বুঝি সে মুখ হেরিলে-_নিধু বাবু। 
“চতৃভূজি ন ক'রে ছাড়ছেন না, ত! বুঝেছি'__গিরিশ ঘোষের 
জনা। “তাকে দেখে কি আমি চতুভু্জ হব'-- প্রভাত 
মুখোপাধ্যায়ের সিন্দুরকৌটা ] 

চ'তে গুরু, মতে শিষ্য ।১ 
[ ১ অর্থ অজ্ঞাত ] 

চন্দনং ন বনে বনে ।5 

[১ সং-শৈলে শৈলে ন মাণিক্যং মৌক্তিকং ন গজে 
গজে। সাধবে। ন হি সর্ধবজ চন্দনং ন বনে বনে 5] 

চন্দ্র সূর্য্য অস্ত গেল, জোনাকির পৌদে বাতি । 

বাঘ পালাল, বেরাল এল ধরতে এবার» হাতী ॥ 

[ ১ পাশিকার করতে ] 

চন্দ্র হুর্য্য অস্ত গেল, জোনাকির পোদে বাতি। 

বিস্তর করলে পেটের পুত, কি করবে মোর নাতি১ ॥ 
| ১ পা-সব (ৰা বড) করলে পেটের পো, বাল ছি'ড়বে 
নাতি ] 

চন্দ্র স্ষ্য অস্ত গেল, জোনাকি ধরে বাতি। 

ভীক্ম দ্বোণ কর্ণ গেল, শলা হল রথী ॥ 

চন্দ্র স্য্য অস্ত গেল, জোনাকির পৌদে বাতি । 

ময়ূর গেল, ছাতারে এল, ফুলিয়ে বুকের ছাতি ॥ 

চন্দ্র স্য্য অস্ত গেল, জোনাকির পোঁদে বাতি। 

মোগল পাঠান হদ্দ হল, ফারসী পড়ে তাতী ॥ 

চবৈতুহি।+ 
[১ পাদপুরণে ] 

চরকা আমার ভাতার পুত, চরকা আমার নাতি। 

চরকাঁর দৌলতে আমার দোরে বাঁধা হাতী ॥৯ 

[১ পল্ঈীগীতি হইতে ] 
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ংল। প্রবাদ 

চরকি ঘোরান।১ বা চরকি-বাঞ্জি করা ।ং 

1১ 'বাপ, যেন চরকি ঘুরিয়ে দিলে--আমাই বারিক। 
২ “এ যাত্রা চরকিবাজি খেলুম+গিরিশ ঘোষের শ্রীবৎস- 
চিন্তা । নং ২৩৭ ] 

চরণামৃত চবণামুত, না জানি কি অমুতন, 

খেয়ে দেখি, না, জল। 
[১ পানা মিষ্টি না তিত ] 

চরে-বরে খাওনঃ আথালে১ এসে নাদন। 

[ ১ (প্রা) গোয়ালে ] 

চবিবত-চর্ববণ ।১ 

[১ সংস্কৃত 'পিষ্টপেষণ লৌকিক স্কাষেব সহিত তুলনীষ। 
নং ৩৪৩২ ] 

চলতে চলতে ক্সোটে ইত্যাদি, নং ৭৭৭৩ জ্রষ্টব্য | 

চলতে১ জানে ন। লাফডিউবাৎ, 

পথকে বলে হেটাটিউবাঃ | 

[১ পা-হাটতে ; নচতে । ২ যেলাফ দিয়া বা ডিডাইয়! 
চলে ; অতুএব হুবস্ত। পাঁবামুন ডেকবা ; বামুন ডভিগবা। 
৩ পা-উঠানকে। ৪ এবডো-খবডো £ অসমাঁন । পা 

“ ছেটাটেউবা £ হেঁটে-টেউবা। (প্রথমে পিদ্ধে খোঁপা হাটেং- 
ট্যাওবা”--'গোপীচন্দ্রেব গীত ] 

চলন্তে না জানলে উঠান বাকা, নং ৪৫৫৯ দষ্টব্য | 

চলতে, পারে না, তাব কামান ঘাড়ে ।ঃ 

[ ১ পা নড়তে । ২ পাবন্দক। ৩ পা-_কামান 
নাড়ে। ৪ নং ৪৪৫৯) ৬৭৪৬ ] 

চল বলতেই কাধে ঝুলি। 

চললেই চল্লিশ বুদ্ধি, না চললেই হতবুদ্ধি। 
চল] ভা নয় এক ক্রোশ, বেটী ভাল নয় এক । 

মাগা ভাল নয় বাপের কাছে, যদি বিধি রাখে টে'ক১॥ 
[১ স্থিতি বজায় রাখে ] 
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চাইলেই কি পাবে। 
খাস বাগানের আম নয় ত চোকৃল1 কেটে খাবে ॥ 
চাইলে» জিরে, পেলে হীরে। 

[১ পা--চাইলেন। ২ পা-পেলেন। তুমি চাইলে 
হীরে পেলে জিবে, যত্ব করলে অতি” দাশ রায় 7 

চাউলেই আউল*। 
[১ উচ্ছঙ্খল। অথবা আউল-সম্প্রপায় ] 

চাউল দিহ যত তত জল দিহ তিন চাব স্ৃত। 
ভাত উথলাইলে দিহ কাঠি, তবে জ্বাল কবিহ ভাটি; । 
তুলিয়া দেখ ফাট। ভাত, ফেন ঝবিবে পাত-পাত। 
তনু ম্দি হয চাউলৎ, ডাকে তবে বলিহ নাউলঙ ॥$ 

[১ পাজাল দিবে উজান ভাটি। ২ পাতাতে যদি 
থাকে চাউল। ৩ অর্থাৎ পাগল। ৪ ডাকেব বচন।__ 
নং ৬১৭১] 

চাকতি* যেথা বলবতী, যুক্তি হয় না ফলবতী। 
[ ১ অর্থাৎ টাকা] 

চাকা ছাড়! বথ, শাস্ত্র ছাড়া মত। 

চাকুরী, ন।, কুকুবী১।২ 
১. অর্থাৎ কুকুববৃত্তি। পাঁগুখুবী। ২ 'বলে- চাকুরী 
না কুকুবী'__কুলীনকুলসর্কশন্ব । নং ২৯১৯ ] 

চাকুবী১ তালপাতাৰ ছাউনিং।* 
[ ১ পাপবেব খবেব। ২ পা-কুঁডে। ৩ 'তোমাব এই 
চাকুবা তালপাতাব ছাউনি”--গিবিশ ঘোষেব আয়না । “এই 
তালপাতার কুঁড়ে চাকবীটুকু থাকে বা না থাকে"_-অমৃত 
বন্থুব সাবাস্ বাঙালী ] 

চাকুরী মেঘের* ছায়া, মিছে কর তাব মায়! । 
[১ পাস্তালপাতার ] 

চাকুরীর মুখে ছাই, ছাড়িতে না পারি, ভাই ।, 
[১ ভারতচন্দ্র ] 
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চাকুরে কুকুরে সমান ।৯ 

[১ চাকর কুকুরতুলা ডাকে কেন এত*--মাণিক গাঙ্গুলি । 
চাকর কুকুব দূব, বোলে যার ভাঙ্গে ভূর, তার কেন এত 
আশা বলে' ঘনধাম চক্রবত্তী। “চাকরি কর! ঝকমাবি-- 
চাকরে কুকুরে সমান--হুকুম পকরিলেই দৌডিতে হয়'-- 
আলালের ঘরের ছুল।ল ] 

চাকা যত জেরবার, তত তার শোর্শার্। 

চাঁকের মধু কি মিষ্টি হইত, 
মৌমাছির খোঁচা না যদি রইত ।১ 

[১ জামাই বাবিকে প্রযুক্ত ] 

চাখতে চাখতে হল শেষ, খাওয়া কি আর হল বেশ । 

চাঁখন। নাই, দেখনাই সার। 

চাচা আপন, চাচী পর, চাচীর মেয়েকে বিয়ে কর। 

চাঁচা, আপনা বাচা 1১ 

[১ হুতোম প্যাচার নকৃশা ও আলালের ঘরের দুলালে 
প্রযুক্ত। ব্রেলোক্য মুখোপাধ্যায়ের বীববলে ও অমৃত বস্থুর 
থাসদখলে “আপনা” স্থলে “আপন' পাঠ ] 

চাঁচাই বল, কাঁকাই বল, কলাটি পাঁচ কড়া । 

চাচ। বড় ভাগ্যবান, ডোলে গরু শামুকে ধান। 

চাচা১ মরে সেও ভাল, তবু পরের কাস্তে না হারায় । 

[ ১ পাঁচাষধা। নং ৬৬৬৩ ] 

চাঁটলে চিতী, কামড়ালে বোড়া। 

চাটা দুর্ববা প'ড়ে থাকা । 

চাঁড় পড়লেই ফিকির বেরোয় |; ৰ ৮ 

[১ 'মানৰ শ্বভাব এই, যে চাড় পড়িলেই ফিকির বেরোয়? 
--আলালের ঘরের দুলাল ] 

টাড়ালের গদ্দি* কুড়ালের কোপ. ।২ 
[১ কৌতুক বা পরিহাস। ২ নং ২৯৯৫] 

ঠাড়ালেরে চিনি, বামুনেরে লবণ । 
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চাতক রইল মেঘের আশে, মেঘ ঝরল অন্য দেশে । 
ঠাদ-কপালে দীর্ঘ ফোটা, মুখে তার সরষে-বাটা। 
চাদ চাদ চাদা, মিথ্যে কেন কাদা । 

চাদ দেখে কুকুর টেচায়, চাঁদের কিবা 'মাসে যায়। 
চাদ-ধরা ব। চাদ-চাঁওয়। ছেলে । 

টাদ মিঞার পৌদও পৌদ, চাদার পৌদও পৌদ। 

চাদরের বাইরে ঠেঙ দেখে, মশাব কামড ধরে ছে'কে। 

টাদেও গেরণ ধরে ।১ 

[ ১ নং ২৫৯৫ ] 

চাদে কলঙ্ক ।১ 

| “ নং ১৬০৬ ] 

চাদের আশীর্বাদ, ক্ষয় বৃদ্ধি বাধা । 

ঠাদের কাছে জোনাকি পোক।, ঢাকেব কাছে টেম্টেমি১। 
[১ “পাতালে আব গোলোকে, টেমটেমি আব ঢোলকে*'-_ 
দাশু রায় ] 

টাদের গায়ে ছেপ ফেললে আপন গায়ে লাগে ।১ 

[১ চাদের গায়ে কেউ কি থুথু দিতে পাবে ঠ-_-গিরিশ 
ঘোষের মায়াবসান । নং ১১৩] 

টাদের দিন*, বুধের দশ1২।৩ 
[১ পুণিযা। ২ যে জ্যোভিষিক দশায় সুখ ও পৌভাগ্য। 
৩ অর্থাৎ উওয়ই মঙ্গলহচক ] 

াঁদের হাট ।১ 

[১ উিজ্ঘল করেছে বাট, ঠিক যেন চাদের হাট _দাশু 
রায়। “এমন চাদের হাট ছাড়িয়া কোথায় পাত্র অন্বেষণ 
করিবে মদ খাওয়া বড় দায়। “এ কি চাদের হাট 
যে*-নব-নাটক। “বলি, এ চীঁদের হাট নিয়ে রওনা হচ্ছ 

কোথ! ?-_গিরিশ ঘোষের মনের মতপ ] 

চাঁপ পড়লেই বাপ ।, 
[ ১ পা--যখন পড়বে চাপ, ভখন বলবে বাপ ] 

চাপলে বোঝা, বাপের ঘাড়ে। 
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চাপে গোধর, উশাশে১ নাগর । 

[১ আল্গায়। উশাশ ( প্রা )-" অবকাশ ] 

চাপের ওপর চাপ, উসর* নেই রে বাঁপ। 

[১ অবসর 1--নং ৩৯৪৪ ] 

চামচিকে আবার পাখী, নং ৬১৭ দ্রষ্টব্য । 

চামের শরীর কামে১ ক্ষয় না। 

[১কাজে] 

চার কড়ার চড়ুই, চণ্ডীমণ্ডপে বাস। 

চার কড়ার চেটাই নেই, চণ্তীমণ্ডপে বসা । 
চার কড়ার পিটে খেয়ে বাপকে বলে শালা ।১ 

[ ৯ নং ২৪৬৫ ] 

চার চোখে চাওয়া ॥১ 

[১ বিবাহের সময় শুভদৃষ্টি ] 

চার চোখে বাঘে খায় না। 

চার পোতায়১ এক ঘর । 

[ ১ ভিত, মেঝে ] 

চার ফেললেই কি মছি আসে 1১ 
[১ “তখন তাহার দশ হাত ছাতি হইয়াছে, এবং দৃঢ় বিশ্বাস 
হইয়াছে যে চার ফেলিলেই মাছ পভিবে*_-আলালের ঘরের 

চারিদিকে দিয়ে বেড়া, তবে ধর চাষের গোড়া 

চারি শাস্ত্র পড়ে যদি মুছলমানের বাল! । 
তবু না ছাড়িবে তারে ত্যাল খ্যাড় ক্যালা ॥১ 

[ ১ নং ৬৮৪৯] 

চারে মাছ আনা, নং ৩৫৯৭ জষটব্য | 

চারের ওপর চার দিয়ে ছিপ ফেলা! ।৯ 

[১ 'ছোবল মারিবার সময় হয় নাই, কিন্তু চারেরঃউপর চার 
দিয়! ছিপ ফেলার কন্পুর হয় নাই,--আলালের ঘরের ছুলাল] 
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চালকলাখেকে। বামুন।” 
|. ১ “এখন এ বেটা চালকলাখেকে! বামুনকে কেমন করিয়া 
তাড়াই”-_-আলালের ঘরের দুলাল ] 

চাল কুটে পিটে খায় গেরস্থে ইত্যাদি, নং ২৫৯৮ দ্ু্টব্য। 

চালকুমড়ি করা । 

[১ চালে উপব হইতে কুমণ্ডাব মত গড়াইয়৷ ফেলিয়া 
সদ্গতি করা । 'যেছোর গলায় পা দাও, আর বুড়ো মাকে 

চাঁলকুমডী কব*-_-গিরিশ ঘোষেব প্রকল্প ] 

চাল চি'ড়ে গুড়, তিন নিয়ে দিনাজপুর | 
চালচিত্তিৰ চটে গেছে, কাঠামো হয়েছে সার। 

ভোঁলানাথ, ভজতে তোমায় ভক্তি নেইক আর ॥ 

চাল ছড়ালে কুড়ানো যায়, জল ছড়ালে কুড়ানো দায়। 

চাল ডাল এক জনার, গৌরাঙ্গ, মার জনার। 

[১ অর্থাৎ বিগ্রহপৃভাব অধিকার ] 

চালতা-বেচুনী দোলায় চড়ে, 

কোথায় কোন্ দেশ জিজ্েস করে ।১ 
[১ নং ৪৬৬২ 

চাল থেকে পড়ল বিছে, এই সত্য এই মিছে । 

চাল ন! চুলো।১, ঢে'কি না কুলো। 
বিধাতা করেছে দোর বুলো-বুলো ॥ 

[১ পা_মাগ না ছেলে ] 

চাল নেই চুলো৷ নেই, হাটের মাঝে রাজত্ব । 

চাল নেই, ডাল নেই, অগ্রে ভোজন । 

কাঁথা নেই, কাপড় নেই, মধ্যে শয়ন : 

চাল নেই ডাল নেই, খিচুড়ি পাকাই। 

চাল নেই তার ধুচনী নাড়া, নাক নেই তার নথ নাড়া” । 
[১ নং ২৪৮৯, ৪৫৩৪ | 
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চাল নেই, তার ভাতে ভাত ।১ 

[১ পা চাল নেই ভাতে ভাত চড়িয়ে দে ] 

চাল নেই ধান নেই গোলা'ভরা ইছুর, নং ৪৩৭৭ জ্রষ্টব্য। 

চালুনি ক'রে ঘোল বিলান। 

চালুনি বলে- ছু'চ তোর পৌদে কেন ছে'দা। 

আপন দোষ দেখে না যার সর্ধবাজেই বেঁধা ॥১ 
[১ নং ২৯৭৯, ৩২৪০, ৩৫২৪) ৪৯০৫ ] 

চালুনি বলে-_ধুচুনি ভায়া, তুমি বড় ফুটো, নং ৪৯০৫ ভ্রষ্টব্য। 

চালুনির পৌদ ঝর ঝর করে, চালুনি ছু'চের বিচার করে ।' 

[১ নং ২৯৭৮ জরষ্টবা ] 

চালে খড় নেই ঘরে বাতি, বিছান। নেই পোহায় রাতি। 

চালে খড় নেই, বাড়ে, মাটি নেই। 

[১ মেটে ঘরের কিনারায় ] 

চালে তেতুলে। 

চালে ফলে কুম্মাণ্ড, হরির মা'র গলগণ্ড। 
[১ প্রবোধচক্ক্রিকায় ( ১ম ভ্ভবক, ৫ম কুসুম ) আভাণকের 
উদ্দাহরণ। সং-_চালে ফলতি কুম্মাং হরিমাতুর্গলে ব্যথা । 
এই সংগ্কত শ্লোকাংশ উক্ত গ্রন্থে (৩য় শ্তবক, ১ম কুদ্ছুম ) 
উদ্ধত] 

চালে মাত.।১ 

[ ১ দাবা থেলা হইতে ] 
চালের ছনও১ থাক, রাজার মনও থাক । 

[৯ ছাইবার খড় ] 
চালের» জল কখনে। উজান যায় ন।। 

[১ অর্থাৎ ঘরের খড়ে। চালের ] 

চালের দর কত ১, না, মামার ভাতে আছি ।* 

[১ পাঁ-হাটে চাল কি দর। ২ পাঁবামুনের ।1 
৩ নং ৩৬১১ ] ও 
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চালের বাতায় মাণিক থুয়ে। উপুবনে বেড়ায় হাতড়িয়ে। 
চাষ ক'রে খাচ্চিল আবদুল, ছিল ভাল। 
চৌকিদারি নিয়ে আবছুল পরাণে মল ॥১ 

[১ নং ২৭৬, ২১৬৪, ৩১৫৯ ] 

চাষা* কি জানে কপ্পুরের ৭, 

শুঁকে-শুঁকে বলে সৈদ্ধব ঘন। 

[১ পা বেছে ; চাড়াল ] 

চাষ! কি জানে মদের সোয়াদ।; 

[ ১ প্রবাদটির বিতির রূপান্তর দেখা যায়, যেমন £ গাধা কি 
জানে মধুর স্বাদ ; বেউ কি জানে আদাব স্বাদ ইত্যা্ি ] 

চাঁষ! বাড়লে বামুন মারে ইত্যাদি, নং ৪৭৯৫ টব । 

চানা মরে সেও ভাল ইত্যাদি, নং ২৯২৮ জ্টব্য। 

চাষ! যদি করে হিত, করতে করতে বিপরীত । 

চাষার চাষ, অন্যের হাবিলাস১। 

[১ আকাক্ষা। এই শব্ষের অর্থের জন্য নং ৮৫৮৬ ষ্টব্য ] 
চাষার কেবল এগার মাস ছঃখ, আর সকল মাস সুখ । 

চাষার গন্দি১ কাস্তের ঠোকর। 
[ ১ নং ২৯৩২ ] 

চাষার চাষ দেখে এসে চাষ করলে গোয়াল । 

ধানের সঙ্গে খোজ নেই, বোঝা-বোঝ। পোয়াল+ ॥ 

[১ খড়, বিচালি ] 

চাষার ছেলে পাশা খেলে, নিতা বলে-_ দশ | 

চাষার বলদ, চ'ষে খেলেও বয়স যায়, 

বসে খেলেও বয়স যায়। 

চাষার বুদ্ধি বড় সরু । 

আপনার গরুকে বলে--গুখেকোর বেটার গরু ॥ 

চাষার মুখ, না, আখার১ মুখ । 

[ ১ উনানের ] 
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চাষার১ হাতে শালগ্রামের দশা বা মরণ ।* 

[১ পাঁরাখালের। ২ নং ৫৬৪৪ ] 

চাষের কোণে, বাণিজ্যের ধনে, নং ২১২২ জরষ্টবা। 

চিকণ কাপড়ের নেকড়া, দত পড়লেই বুড়োর চোকড়া১। 

[১ চোকড়া-মুখ, এইরূপ অর্থ কবা হইয়াছে ং অর্থাৎ 
বয়স অল্প হইলেও দাঁত পড়িলে বুড়োর মুখের মত হয় ] 

চিড়ে-কাচকলার১ পিরীত। 
[১4755 10181019111 38009 2012 199101060 1109+-- 

81০0:600. চি'ড়ের সঙ্গে পাকা কলারই ফলারে সম্বন্ধ, 
কাচকলাব নয় ] 

চিড়ে চেটাই ঝেতলা, এই তিন নিয়ে চেতলা। | 

চিড়ে দই পেকে ওঠা ।১ 

[১ “মনে মনে বড় আজ্লাদ, মনে করিতেছেন বুঝি চিড়ে 
দই পেকে উঠঠিল-_আলালের ঘরেব ছুল!'ল ] 

চিড়ে বল, 'ষুড়ি বল১, ভাতের বাড়া নয়* । 

পিসী বল, মাসী বল, মায়ের বাড়াখ নয় ॥ 

[১ প-ভাজ। বল ভূজি বল; পিঠে বল মিঠে বল। 
২ পাঁ-সমান। ৩ পা নেই। ৪ নং ৬৬৮৪। প্রবাদের 
রূপান্তর -আতি খাও পাতি খাও ভাতের সখান নয়। পরের 
মাকে মা বল মায়ের সমান নয় ॥] 

চি'ডের বাইশ ফের।১ 
[১ ক্রমান্বয়ে এক পালায় একটা চি'ড়। ও অন্ত পাল্লায় ছুটা 
চি'ডা দিয়া বাইশবার ফিরাইয়! ওজন বাড়ানো ; অর্থাৎ 
সহজ বিষয়কে ভারি করিয়া ভোলা ] 

চিংড়ি মাছ খেয়ে সোমবার নষ্ট (১ 
[ ১ নং ৫৯৪৭) ৬৫৮৬] 

চিংড়ি মাছ, গায়ে রক্ত নেই। 

চিংড়ি মাছ পিছে হাটে। 

চিৎ করলে ডোঙা, উপুড় করলে পোা১। 
[১ নং ৪৪৬০ ] 
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চিৎপাতের কড়ি১ উৎপাতে যাঁয়। 

[১ বেস্তাবৃত্তিতে অজিত ] 

চিৎ বাদে উপুড় জানে না। 

চিৎ হলে ছুই বীচি, উপুণ্ড হলে ছুই পাছ]। 
চিতার মুখে গীতা, মন-হরষে কথ! । 

চিতেন১ কেটে বাহবা লওয়। ২ 

[ ১ গানের মহডাঁব যে অংশ গলা ছাড়িয! গাওষা হয়। 

২ “এমন অধ্যক্ষত। কবা কেবল চিতেন কেটে বাহবা লওষা” 

আলালের ঘবের দুলাল ] 

চিত্রগুপ্তেব খাতা বা খতিয়ান ।; 

[ ১ যেখাতায় যমেব লেখক চিত্রগুপ্ত নাকি মস্ুষেব পাপ- 

পণ্য বা জীবন-মবণেব হিসাব বাখে। যথাশ্"তওবে তোবে 
যম বাজ! ভুলে গিষেছে। চিত্রগুপ্ত পাঁজিপুথি উল্টে 
ধরেছে ॥--মবণ  পোন্ডার মুখো কেন বা এসেছে, 
চিত্রপ্তপ্ত বুঝি খাতা ভুলিযা বসেছে” _কুলীনকুলসর্বস্থ | 
“এমন কলেবাতে এত লোক মলে", অবে লো বুড়ো না 
মলো, চিত্রগুপ্ত ভুলে খাতা! না দেখিষেঃ-দাশী বাষ ] 

চিনস্ত লোকেব কৌচাঁয় কাজ কি।১ 
[ ১ নং ৩০৬৪] 

চিনি খেয়ে মেনী হওয়া । 

চিনিব পুতুল ।* 
[ ১ জল লাগিলে গলিষা যায; অর্থাৎ যে লোক শ্রম বা কষ্ট 

সহিতে পাবে না ] 

চিনির বলদ ।১ 

[১ অর্থাৎ কেবল বহিষ'ই যায়, আস্বাদ পায় না| “চিনি 
বলদ সবে একখানি গুণ'-_ভাবতচন্ত্র । “আমি যাহা জানি 
তাহা অবশ্তই বলিব, কিন্তু আমি চিনির বলদেব যান 
টেকর্টাদ্দের অভেদী। “হয়ে শাছে চিনিব বলদ সদ] 
আক্ঞাকাবী”-গোপাল উড়ে। “চিনির বলদ তোমবা কেবল, 
কেরাণী মুুরী সধকাবেব ধল'_মনমোহন বস্থ। শশুধুকি 

বলদ ছে চিনি বহে গ্বাথি ঢাকা+--সত্যেন্ত্র দত্ত । নং ৫৫৪ ] 
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বাংল। প্রবাদ 

চিনির ভেতর বাহির সমান মিঠে । 

চিনিস্ বা না চিনিস্, ঘজি দেখে কিনিস্।* 
[১ খুঁজি বা ঘুঁচি-শিও_যে গরুর ছুই শিও সমান ও 
সমান্তরাল। ২ গরু কেনা সম্থঙ্ধে প্রবাদ। খনার বচন। 
নং ৪৯ ] 

চিনি হওয়া ভাল নয়, মন, চিনি খেতে ভালবাসি১। 
| ১ রামপ্রসাদগ ] 

চিন্ত। জ্বরে মনুধ্যাণাম্।১ 
[ ১ চিন্ত! জরে মন্ুষ্যাণাং বস্থ্াণামাতপে! জ্বরঃ। অসৌতাগাং 
অরঃ জত্রীণামশ্বানাঁং মৈথুনং জর: ॥-_চাণক্যধত। “রাজ! 
ভেবে চিন্তা জরে! মন্ুষ্যাণাং জামাই বারিক ] 

চিন্তের মা'র চিন্তে--হাটের লোক শোয় কোথা । 

চিম্টি কাটলে খাম্চি খায় । 
[১ নং ২৮৭৯] 

চিমড়১ মেয়ের কামড় বেশি। 
[ ১ পাকান ও শক্ত, 00080] 

চিরকাল১ সমান যায় না। 
[১ নং ৮১৬৮] 

চিলটা পড়লে কুটোট। নিয়ে ওঠে ।১ 
[১ দীনবন্ধু মিত্রের কুডে গরুর ভিন্ন গোঠে প্রধুক্ত ] 

চিলকে বিল দেখানে। | 

চিলের ছে । 

চিলের মুখে মাছ ।১ 
[১ 'জমীদার সব কাছ ট্িলে, চিলের মুখে মাছ”_ঈশ্বর 
গুপ্ত ] 

চু'চুড়ার সঙ 1১ 
[১ চুঁছুড়ার বারোয়ারি পুজায় তৎকালীন সঙ্চের! বর্ণনা 
হুতোম প্যাচার নকৃশায় “কলিকাতা বারোইয়ারি | পৃজা' 
নিবন্ধে দ্রষ্টব্য ।+ নং ২৫৮৫ 'চুচড়োর সঙ আমার !ফেবল 

গ্ায়লা করছেন'--অমৃত বন্থুর বাবু ; পুনশ্চ, “তাঁ এই 

চুঁচড়োর সদের নিয়ে একটু একসারসাইজ করা য ' আর 
কি“--বাহবা বাতিক ] ূ 
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চুনে পুঁটি নয়, একেবারে কাতিল। 1১ 
[১ আমি যে জাল ফেলে এসেছি, চুনো পুঁটি নয, 
একেবারে দেডমনি কাতলা] শ্রেপ্তাব হবে, স্মমৃত বন্্র 
বাজা বাহাছুর। “আচায্যি ত চুনো পুঁটি, কই কাতলাও 
আছে+--শবৎচন্দ্রেব রমা ] 

চুনো পুঁটির ( বা, পু'টি মাছেন ) ফরফরানি ।১ 
[ ১ সং-_গণুমজলমাত্রেণ শফবী ফরফরায়তে । নং ১৬৩, 
৮১৫৯। 'সফরীব ফরফরি পু'টি যাবে কয়'__ঈশ্বর গুপ্ত। 
“লোকে একটু শিখিষা পুঁটি মাছের মত ফরফর কবিয়৷ বেডায় 
ও মনে কবে আমি বড বুঝি”--আলালের ঘবেব দুলাল। 

'দেখি না, চুনো পুঁটি কে কোথা যাবে” __নবনাটক ] 

চুনে পু'টি বাঘববোয়াঁলের খাছ 1১ 
| ১ মাত্হ্যন্তায়! নং ৭৫৪৩ ] 

চুবি ত চুবি, আবে। জারিজুরি১ । 
[ ১ তেজ, দণ্ভ | 

চুবি-বিছ্যা। বড বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা ।১ 

যদি পড়ে ধবা, তবে হাতে পায়ে দড়া ॥ 

[১ “সে বিদ্যা বড বিদ্যা যদি না পড়ে ধবা+_-ইন্দিরা। 
'ইতিপূর্ব্বে পাঁচ ছয দিন ইন্দ্র চুবিবিষ্ভা বড বিগ্ত। স্প্রমাণ 
কবিয়া প্রস্থান কবিয়াছে, এতছিন ধবা পডিয়াও প্খেনি-- 
শরৎচন্দ্রেব শ্রীকান্ত। “চুরি বিদ্ধে বড় বিদ্ধে যদি না পড়ে 
ধবা, কিন্তু ধর্লেই যাঁও জেলে'_দ্বিজেন্দ্র রায়েব বঙ্গনাবী। 
২ পা-_তবে খাঁষ কচুপোডা ] 

চুল কাটলে হয় ডালে-পালে, 

নাক কাটলে নয় কোনও কালে । 

চুলকে ঘা করা (বা, ব্রণ তোলা )। 
[ ১ নং ২২৩৯, ৫২৬৯ ] 

চুল চিবে ভাগ বা বিচার করা। 

চুল থাকে ত বাঁধি, গুণ থাকে ত কাদি৯। 
[১ নং ২৫৪৫ ] 
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বাংল। প্রাধাদ 

চুল ধরতে মূল নেই। 

চুল ধরলেই মাথ। আসে, নং ১৬৪৪ রষ্টব্য। 

চুল নিয়ে কি পেতে শোব ইত্যাদি, নং ১৯৭১, ৭৬৬৮ দরষ্টবা। 

চুল নেই তার টেরিকাট!। 

চুল নেই তার পেটো। পাড়া ১। 
[১ পাটি পাতা চুল বাধা । পা--চূল (বা খোপা) বাধা। 
'পাকা ফেশে পেটো! পেড়ে করে পরিপ।1টি'-মাণিক গাঙ্থলি। 
“খোপা বেঁধে পেটো৷ পেড়ে, চোপা করে নথ নেড়ে? 
ঈশ্বর গুপ্ত ] 

চুল নেই মাগী চুলেরে কাদে । 
কচু পাতার টিপল। দিয়ে ডাগর খোপা বাধে ॥ 

চুল যেন ঝ'াটার মুড়ি, মাথা বাধবাব হুড়োনুড়ি। 

চুলের টিকি দেখ! ভার ।১ 
[১ বাবুরাম বাবু বিছ'নায় পড়িয়া মতি কে'থ! মতি কোথা 
বলিয়া 'অনবরত জিক্ঞাসা করিতেছেন কিন্ক”মতিলালের 
চুলেব টিকি দেখা ভব” আলালেব ঘবেব ছুল'ল। 'তোব 
চুলের টিকি দেখতে পাই না কেন বে ?-মদ থাওযা বড় 
দায়। “কাল থেকে হতভাগা বেটার চুলেব টিকি দেখবার 
জো! নেই*__শেষ রক্ষা ] 

চুলের নামে খোজ নেই, তাব বোঝা পাঁচ ছয় দড়ি। 

চুলের শক্র টাক, পেঁচার শক্র কাক। 

চুলের সাকে!, ক্ষুরের ধার |খ 

[১ নং ৫১৩০ ভ্রষ্টবা। ২ “কেশেব সাকোয়া [দিমু ক্ষাবের 
ধারনি”--গোপীচঙ্ত্রের পাঁচালী ] 

চুলের সের! চাচর চুল, কুলের সের৷ ব্রহ্গকুল। 

চুলোচুলি করা ।১ 

[১ খিক্টিকের সঙ্গে তোমার চুলোচুলি হবে”--নবীন 
তপস্থিনী ] 
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চুলোয় যাওয়। ॥১ 

[১ অস্তিমে দগ্ধ হওয়া । “সে চুলায় যাঁউক তাহার জন্ট 
কিছু খেদ নাই+--আলালের ঘরের ছুলাল। '্যায় চুলোয় 
যাক, সত্যত। যেন নষ্ট না হয়-_রবীন্দ্রনাথ ] 

৩৪৫ 

চুলোমুখো ছেবতা ভার ঘু'টের ছাই ইত্যাদি, নং ৮২৪ দ্রষ্টব্য। 

চুলোর ওপর ক্ষীর৯, মন নয় স্থির । 

[ ১ অর্থাৎ লোভের বস্ত ] 

চুড়োর ওপর ময়ুরপাখা ।+ 

[১ এত মেয়ের মাঝে সখী, বুণ্ডো মিন্সে করলো এ কি, 
চুভোর উপর ময়ূরপাখা+দাশু রায় ] 

চুণ খেয়ে গাল পোড়ে, দই দেখলে ভয়ে মরে । 
চূর্ণ [৮স্ত1 চালবাজি, তিন নিয়ে কবিরাজী ।১ 

[১ নং ১৩২৬] 

চেঙ উজায়, বেও উজায় ইত্যাদি, নং ১১২৮ দ্রষ্টব্য । 

চেঙড়া বৈগ্য, লেউড়া গাই, টেওরা মাছ, ডেঙর। ভাই । 

চেটায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্না 

[১ পা-ছেডা কাথায় শুয়ে থাকে, লাখ টাকার স্বপ্র দেখে। 
'তুই কি ছেঁড়া কাথায় শুয়ে দেখিস্ লাখ টাকার ম্বপন/-- 
দাশু রায়। নেশায় আত্ম বিল্ররিয়ে, স্বপ্ন দেখেন চেটায় 
শুয়ে সাজদার সোনাক পালঙ'- বূপচাদ পক্ষী ] 

চেটার পো চেটায় থাকলেই ভাল১। 

[১ পা-চেটার পো কি চেটায় থাকে? (ড/11 0৩ 
11071001107 011 005 10090 91)106 21895 011১010 হট £ 

10192 ) 1 

চেতনেতে অচেতন, পিরীতে যার টানে মন। 

চেনা বামুনের আবার পৈতা১।২ 

[১ পা-ফৌোটা। ২ পা-চেনা বামুনের পৈতা লাগে 
না। নং ৩০৯৮] 

চেরাগের নীচেই অন্ধকার, নং ৬৪৩ দ্রষ্টব্য । 
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বাংল! প্রবাদ 

চেয়ে চেয়ে চোখের ক্ষয়, পর-ভরস। কিছুই নয় । 

চেয়েছেন জিরে ইত্যার্দি, নং ২৯১০ জষ্টব্য | 

চেয়ে রয়েছেন কাও ইত্যাদি, নং ৬৫১ প্রষ্টব্য। 

চেষ্টা অস্তে হুঃখ খণ্ডে। 

চেষ্টায় কি ন৷ হয়, সাগরে বাধ বাধ! যায়। 

চেষ্টার অসাধ্য কাজ নেই। 

চৈত মাসে চৈত কামড়ি, বোশেখ মাসে ঝে'তল। মুড়ি । 

ঠত মাসে খবাণে৯, কাঠাল খোজে পরাণে। 

[১ রৌজ্রে। চৈত্র মাসে কাঠাল পাকে না ] 
চৈতে কুয়া», ভাদরে বান, নরের মুণ্ড গড়াগড়ি যান্ৎ । 

[১ কুয়াসা। ২ অর্থাৎ মড়ক হয়। থনার বচন নং ১০ ] 
চৈতে গিম।* তিতা, বৈশাখে নালিত1১ মিঠা, 

জ্যেষ্ঠে অমৃত ফলং। 
আষাট়ে খই, শাওনে দই, 

ভাদরে তালের পিঠা, আশ্বিনে শশা মিঠা, 
কাত্তিকে খল্সের ঝোল । 

আগনে ওল, পৌষে কাঞ্জি, মাঘে তেল, 

ফাল্গুনে চুড়ান্ত বেল ॥* 

[১ শাকবিশেষ। ২ আমর ফল। ৩ ব্রতের বারমাসী 
ছ'্ডা। এইকপ পাঠাস্তরও দেখা যায় : “জ্ষ্ঠে খই আধাঢ়ে 
দই, শ্রাবণে ঘোল পাস্তা” ) “কান্তিকে ওল, অদ্াণে খলিসার 
ঝোল? ; ফাগুনে গুড় আদা বেল” । নং ১৭৬৪] 

চৈতের গীত বৈশাখে। 

চৈতের লাউ থোক বিক্রি ।১ 
[১ সস্তা, তাই গোপা বাছা নাই ] 

চো কর আর ৮1 কর, কালা তোরে ছাড়ব না।$ 
[১ অর্থাৎ জাম ফল মনে করিয়! বানরের ভ্রমর ধর। ঠ 

চোঁখ কানা করে, তবু দেশ কানা করে ন|। 
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চোখ কানা ব'লে কি ঘুমের ঘাট আছে । 

চোখকে বলি--দেখও কানকে বলি_-শোন্, 
মুখকে বলি-_চুপ.।১ 

[১ নং ৪১৪৬ ] 

চোখ খাকৃ তোর মা-বাপ, চোখ খাক্ তোর খুড়ো। 

এমন বরে বে' দিয়েছেন তামাকখেকে। বুড়ো ॥ 

চোখ-খোল্লো ১১ &াত-গজা, সে লোকটি নয়ক সোজা । 
[ ১ যার চোখ খোলেব ভিতব বা! কোটরে প্রবি। ২ যার 
দাত হাতীর মত বড় ] 

চোখ ঠারে, বুড়ে। মারে । 

৩৪৭ 

চেখ খ'কফতে কানা ।১ 

| ১ পা-ছু'চোখ থাকতে অন্ধ । ২ শ্থঠাম্তামাকে প্রাভেদ 
করিস্, চক্ষু থাকতে হলি কানা”--বামপ্রসাদ। “নইলে কেন 
তোর এত ছুঃখ, বুদ্ধি লাই বুঝ না হু, চক্ষু থাকিতে তুই 
অন্ধ”--দাশু রায় | 

চোখ থাকতে হয় রে কানা, 

যে জন প্রেমের ভাব জানে না। 

চোখ দিয়েছেন বিধি, দেখ নিরবধি । 

মন্দ ভাবে চাও, চোখের মাথা খাও । 

চোখ দেখেনি যারে, মন শো।চে না তারে । 

চোখ বুজালেই সব আধার, চোখ চাইলেই সব আমার । 

চোখ য। দেখে না, মন তা মানে না। 

চোখে অঞ্জন, দীতে লবণ, পেট ভরিব তিন কোণ। 

ভাত খাইব গুলি-গুলি, তবে হয় দেশে উলী১। 

একেবারে ন1 দিহ ভরা, আছুকং লাভ মূলে হার! ॥* 

[১ কুশল। ২ থাকুক (তুলনার্থে)। ৩ ডাকের 

বচন ।-- নং ৩৬০, ১৬৯৩ ] 
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বাংল। প্রবাদ 

চোখে আঙুল দিয়ে দেখানে। ।+ 

[১ “তোর চোখে আঙ্গুল দিয়া বললুম তাতেও ছ'স হল না” 
-আলালের ঘরের হুলাল। “মত্ততার এমনি গুণ যে চক্ষে 

আঙ্কল দিয়া দেখাইয়া দিলেও দেখে না+_-মদ খাওয় বড় 
দাঁয়। "তুমি ভাব যে তোমার স্বামী তোম! বই আর কাউরে 
জানে না, তাই চোখে আঙ্ল দিয়ে দেখিষে দিচ্ছি'--ছিজেন্ 
রায়ের ত্রযহস্পর্শ। 'যখন চোখে আগ ল দিয়ে দেখিয়ে দিলুম, 
রমেশ তাঁর খেয়ে পরে তাঁর টাকাষ তার বিষয় নিয়ে 
গোলযোগ বাধিয়েছে, তখনই তিনি মত দিলেন+সশবৎচঙ্ছ্রের 
নিষ্কৃতি ] 

চোথে কানে ছ'মাসেব পথ, নং ২৮৬৪ দ্রব্য । 

চোখে চোখে১ যতক্ষণ, প্রাণ পোড়েখ ততক্ষণ ।৩ 

[১ পা--দেখাশোনা | ২ পাঁ ভালবাসা । ৩ নং ১৫৫৯] 

চোখে-ঠুলি কলুর বলদ, নং ১৪৬৯ শ্রষ্টব্য। 

চোখে দেখলে শুনতে চায়, এমন বোকা আছে কোথায় 1১ 

[ ১ পা দেখতে পেলে কে শুনতে চায়; দেখতে চাস্ লা, 

শুনতে চাস্] 
চোখে ধুলে৷ দেওয়া |; 

[ ১ “কেবল চটক দেখাইয়া মহাজনের চক্ষে ধুলা দেয়'-_ 
আলালেব ঘরের ছুলাল। 'দশ জনে পড়িয়া চোখে ধুল। 
দিয়া সব লুটে-পুটে লয়েছে-টেকটাদের বামাবঞ্িক]। 
অন্য লোকের চক্ষে ধুল। দেওয়া অসম্ভব নয়”--কমলে 

কামিনী ] 
চোখের আড়ালে মনের আড়াল । 

চোখের কাজল গালে হল। 

চোখের চামড়। (বা, পরদা ) নেই ।১ 
[১ তুই বাখাল হয়ে চাস্ বস্ব, তোর চোখের পবদা নাই, 
দাশ রায়। “মোদের চোখে কি মার চামড্রী নেই”-- 

নীলদর্পণ । 'বেটাদের চোঁথে চামডা নেই,--গিবিশ ঘোষের 
ভন]; পুনশ্চ, ছোট ঠাকুরপোর তবু চোখে চায়ড়1! আছে” 
-গৃঁহলদ্্ী। “চামার, চোখের চামড়া বলে কি কোন 
বালাই নেই+--শরৎচন্্ের শ্রীকান্ত, ৪র্থ পর্ব ] 
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চোখের জলে নাকের জলে কবা ।১ 

[ ১ “তোমাধ বাপকেও সে চোখের জলে নাকের জলে 
কবে ছেডেছিল+_-শরৎচন্দ্রের পলীসমাজ ] 

চোখের দোষে সব হল্দে। 

চোখেব বালি ।" 

[ ১ “নন্দিনী দেখযে চোখের বালি'--চতণ্তীদাস | চক্ষেব 
বালি সাধুব কবাব লহনাবে_-কবিকস্কণ। “কাল হল 
লাউসেন কি কবি উপায়। জঞ্জাল চক্ষেব বালি কত দিনে 
যায ॥-মাণিক গাঙ্গুলি । ছিলাম চক্ষে বালি আমি হে 
ভোমাব--ঈশ্বব গুপ্ত । ববান্দ্রনাথেব একটি হ্বপরিচিত 
উপন্তাসেব এইক্বপ নাম ] 

ছোখেক মুখেব ভঙ্গি দেখে মন বুঝে যেই । 

স্বোধ তাহাকে বলে গণা কবে সেই ॥ 

চোখে সব দেখে, কুটো। পড়তে দেখে না। 

চোখে সরষে ফুল দেখা | 

[১ “মৃচ্ছাগণ্ত হৈষ! ভূভলে পড়িয়া দেখে সরিষার ফুল” 
কবিকষ্কণ। “নতুবা বিষম সন্কট, একেবাবে চারিদিকে 
সরিনাফুল দেখে*__আলালেব ঘবেব ছুলাল। “আমরা বাজী 
শুদ্ধ লোক এতক্ষণ চোখে যে সবষে ফুল দেখছিলায*-_ 
প্রভীত মুখোপাধ্যায়ের বত্বদীপ ] 

চোঙাব বাদর । 

চোদ্দ চাকাব রথ দেখান ।; 
[১ মুশ.কিলে ফেলা ] 

চোদ্দ পুরুষে ঘোড়! নেই, বাড়ী ভবা লাগাম, নং ৫৬৮৬ ভ্রষ্টবা। 

চোদ্দ শাকেব মধ্যে ওল পরামাণিক ।১ 
[ ১ অর্থাৎ উত্তম সমাজে অধম ব্যক্তি অধিষ্ঠিত। পবামাণিক 
স্প্রামাণিক, শ্রেষ্ঠ। কাত্তিক সেব ভূত-চতুর্দিশীতে 
চোদ্ধ শাক তুলিবার সময় বলা হয়-_-“চোদ্দ শাকেব মধ্যে 
আমি ওল পরামাণিক” ] 

চোরকে দেখায় ভাঙা বেড়া |২ 
[১ নং ১৫১৭] 
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চোরকে বলে চুরি করতে, গেরস্থকে বলে সজাগ থাকতে ১।* 
[১ পা-সাধধান হ'তে । ২ “চোরকে চুরি করতে বলে, 
গেরস্থকে জাগিয়ে তোলে'--অমুত বন্ুর খাসদখপ 1 

চোর খোঁজে আধার রাত। 

চোর গাড়ে শিকড় পাথরের উপর; 
[১ অর্থাৎ অস্থায়ী ] 

চোর চায় ভাঙা১ বেড়া | 

[ ১ পাছ্েচা। ২ ভুতোম প্যাচার নকৃশায় প্রযুক্ত 1 
নং ৩১০৫ ] 

চোব চোট হারামজাদ, তিন নিয়ে মুর্শিদাবাদ । 
চোর, ছিনাল৯১, চোপায় দড়, আগে যায় শীতলার মাড়ৎ। 

[১ ্রষ্টা, কুলটা। ২ আশ্রয়স্বান বা মন্দির ( মণ্ডপ হইতে)। 
অর্থাৎ শপথ কবিবার জন্য ] 

চোর-ডাকাতের ভয়, পেটে পুরলে হয় । 
চোরদায়ে ধরা পড়া 1১ 

[১ না হইল কোন সুখ জনমিযা ধবা। আমি কি পডেছি 
সই চোরদায়ে ধর| ॥-_নববিবিবিলাস 

চোর দিয়ে চোর ধরা, কাটা দিয়ে কাটা তোল১। 

[১ নং ১৬০৪] 

চোর, না, ছে'ওড়১। চোর, না, ছে'চড়। চোর, না, চগ্ডাল। 

[১ অনাথ, “ছমুণ্ড হইতে ] 

চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে ।১ 

[১ শেব রক্ষায় প্রধুক্ত। তুলনীয়-_চৌরে গতে বা কিমু 
সাবধানম্। সং লৌকিক ন্যায়-_পাটচ্চরলুষ্টিতে বেশ্মনি 
যামিকজাগরণম্ ] 

চোর মজে১ সাত ঘর মজিয়ে *।* 

[১ পা-মরে। ২ পা-নিয়েঃ জড়িয়ে। ৩ চোর 
মজায় সাত ঘর লিয়ে, এরা ডেকে এনে পাড়ার ধ্রেঁয়ে, বিদ্ধা- 
শিক্ষার ভান করিয়ে, বালার পরকালট। -"রাপটাদি 
পক্ষী। “চোর মরে সাত বাড়ী জড়িয়ে, এ হয়েছে তাই+-.. 
শরৎ্চন্দ্রের বামুদের মেয়ে ] 
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চোঁর মরে কাশে, বামুন মরে আশে । 

চোর যদি যায় সাধুর কাছে, স্বভাব যায় তার পাছে-পাছে। 
চোর শুয়রের একই পথ । 

চোর সেবক, চোর গাই, খল পড়শী, ছৃষ্ট ভাই । 

ছুষ্ট। নারী, পুত্র জুয়র, বলে ডাক--কর পরিহার ১॥* 
[ ১ পাস্-পরিহাস সার | ২ ডাকের বচন।--নং ৩১২২, 
৩২৭৪ ] 

চোরা গাই, বাকী ছাগলী, ঘরে আছে ছুষ্টা নেহলী। 

খল পড়শী, পো! মুরুখ, ডাঁক বলে-_-এ বড় দুখ ॥? 
[ ১ ডাকের বচন | নং ৩১২১, ৩২৭৪] 

০11 গাইয়ের সঙ্গে কপিলার বন্ধন । 
চোরা চায় ঈদ পরব ।১ 

[ ১ অর্থাৎ পর্যেব গোলমালে ঢুবিব স্বিধা। নং ৪৭৬০] 

চোরা থুয়ে নিচোরায় ধরে, চোরা নাচে আপন ঘরে। 

চোরা না শোনে ধরন্নের কাহিনী |; 

[১ “চোরা নাহি শোনে কভু ধর্মের কাহিনী কাশীরায 
দস। “শোন রে চোরের মুখে ধরম-কাহিনী'--ঘনরাম 
চক্রবর্থী। “চোবের কাছে ধর্মকথা মন্দ বোঝে লা+- ঈশ্বর 
গুপ্ত। “চোরা না শুনে ধঙ্বেব কাহিনী, মাতাঁলকে ভাল করা 
ব্যস্তের কর্ণ নহে” মদ খাওয়া বড দায়। “চোরা না শোনে 
ধর্মের কাহিনী”--নবনাটক। যি ছাডবার ভন্তে কত 
মিনতি কল্যে, চোর! না শুনে ধর্খের কাহিনী নীলদর্পণ। 
“চোরা না শুনে ধর্শের কাহিনী, কামিনীর থোৎ খোৎ্ করে 
ঘুম-_জামাই বারিক। “জোর বিনে সই চোর কখনো? 
ধর্মশান্ত্র মানে দা রায় ] 

চোর! বেরাল লেজ চাটে ।১ 

[১ অর্থাৎ যখন চুরি করিবার কিছু থাকে না] 

চোরার পার্বণ কুলি* ধেয়ে যায়। 
[১ অপ্রশস্ত পথ, গলি] 
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চোরার পে। চোরা, কিছু কইলাম না। 

কইলেও না, বাকি থুইলেও ন। ॥ 
চোরা সেই দেশী, চোর! বিদেশী । 

চোর! খায় মেলার মাঝে বসি ॥ 

চোরে কামারে দেখা নেই, সি'ধকাঁঠি গড়া ১২ 
[১ পাঁ-সিধ নোয়ানে কাঠি। ২ কলাগ|ছে যে বাজ 
পড়ে, চোরে নাকি তাহা নুকাইয়। কামারবাডার জানালায় 
সিঁধকাঠি তৈয়ারির অন্ত রাখিয়! আসে । কামা এও সিঁধ কাঠি 
গড়িয়া চোরের জন্ত সেইথানে রাখিয়া দ্নেয়। অনেক স্থলে 
নিমন্ত্রিতে ও কর্মমকর্তায় চোরে কামারের মত সাক্ষাতও হয় 
না-হুতোম প্যাচার নকশা । চোরে কামারে দেখা হয় ন। 

সত্যি, তা বলে কাজ আটক থাকে না, কামারও মঙ্জুরীর 
পয়স! বুঝে পায়, চোরেরও সিঁধকাঠিটি গান হয়-_অমৃত 
বসুর তরুবাল]।, “চোরে কামারে দেখা নাই, রাজমহলে 
সিদ'-_গিরিশ ঘোষের য্যায়সা কা ত্যায়সা ] 

চোরে-থেকো। দোয়। গরু ।১ 

[১ ঈশ্বর গুপ্ত ] 

চোরে চোরে আলি । 

এক চোরে বিয়ে করে আব এক চোরের শালী ॥১ 

[১ অর্থাৎ চোদুর চোরে ভায়রাভাই ! ] 

চোরে নিলে গরু সর্বত্র ঘাস। 

চোরে চোরে মাস্তৃতে। ভাই ।» 
[১ নবনাটকে প্রযুক্ত। “আমাব মনচোরার মাস্তুতো। 
ভাই--চোরে চোরে+_লীলাবতী। “আপন তাই নই, 
মাস্তৃতো ভাই, অর্থাৎ চোরে চোরে যা হয়*--প্রভাত 
মুখোপাধ্যায়ের রত্ব্দীপ ] 

চোরের আবার পুরুত।* 

[১ অর্থাৎ চোরের পুরোহিতের চোরাই যার্পর উপর 
আবার অধিক দাবি !] 

চোরের এক রাত, গেরস্থের শতেক রাত ।১ 
[১ নং ৩১৯৪৭ ] 
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চোরের উপর বাটপাঁড়ি।১ বা 

চোরের আবার বাটপাড়ের ভয়। 

[১ চোরের উপর করে ভাল বাটপাড়ি'-_দীনবন্ধু মিত্রের 
কবিতা । “একেই বলে চোরের উপর বাটপাড়ি'_-নবীন 
তপশ্ষিনলী। “চোরের উপর বাটপাড় হয, আমি বেইযানের 
উপর শয়তাঁন+-_গিরিশ ঘোষের করমেদ্তি বাই। 'াছু 
দেখেছ ফি? একেই লে চোবের উপর বাটপাড়ি”_ 
দ্বিজেন্ত্র রায়ের ত্র্যহস্পর্শ। 'অমৃতলাল বন্থুর একটি প্রহসনের 
এইরূপ নাম । নং ৩১৪৮] 

চোরের গপর রাগ ক'রে» ভূঁয়ে ভাত খাওয়া । 
[১ পা চোরের সঙ্গে বাদ কবে । ঢালি ভূমে অন্ন কিসের 
জন্য চোবেব উপব বাগো-দাশু বায়। “চোরের উপর 

গন করি, ভূমেতে ভোজন হবি, আভা লাজে মরি” গোবিন্ন 
অধিকাবা ] 

চোরের ওপর সিদেল। 

চোবের কথায় কাথা কে কব প্রতায় ১ 
[ ১ ভাবশ্চন্দ্র ! 

চোবের কিল মথনে যায়। 

চোরের কিল১ সীমাতেওৎ নাই, সঠিতেওত নাই । 
[ ১ পাঁঘা। ২ পা নিয়াইতেও | ৩ পা ফেকাইতেও ] 

চোঁরের কৌপীনটাও লাভ। 

চোরের গক গোয়ালে বাধা । 

চোরের চন্দ্রনিন্দা ৷ 

চোরের দশ১ দিন, সাধুর এক দিন। 
[ ১ পাতিন ; পাদ; সাত। ২ পা গেরস্থের। ৩ পা 
-দশ দিন চোরের এক দিন সাধুর ; বাঁর-বাব চোরের 
সাধুর একবার । 'পাচবার চোরেব সাধুর একবার”-_দাশু 
রায়। দশ দিন চোরের, এক দিল সেধের'_হুতোম প্যাচার 
নকশী । 'পীচ দিন চোরের, এক দিন সেধের+-_লীলদর্পণ | 
নং ৩১৩৭ ] 

চোরের ধন বাটপাড়ে খায়।, 

[১ 'ুঝি বা চোরের ধন বাটপাড়ে খায়+--ভারতচন্ত্র। 
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পাকা আম কাকে খেলে, চোরের ধন ধাটপাড়ে নিলে+-” 
গোপাল উড়ে । নং ৩১৩৮ ] 

চোরের “না” ছিনালের 'মা”।১ 

[১ অর্থাৎ চোরের মুখে “না” শব্ধ ও কুলটার মুখে “মা! শব্দ 
একই দরের। অথবা, চোরের “না” বলিয়া দোহাই যেমন, 
বেশ্যার 'মা'কে দোহাই তেমনি ] 

চোরের বাড়ী বালাখানা১। 

[ ১ দ্বিতল অট্টালিকা] ] 

চোরের মন পঁই-আদাডে১।২ 
[১ পা ভাঁডা বেড়ার (নং ৩১০৯); সিঁধ-মোহলায় 
ক্ষিরাই ক্ষেতে (পুর্ববন্গের পাঠ )। ২ পা--অন্ঠের (বা 
আরের ) মন অন্ত (বা আর) দিকে ইত্যাদি (নং ৬২৩)। 
৩৬৫৫ | 

চোরের মন ভাঙ। বেড়ায়, ছিনালের মন আড়ায়-পান্ডায়। 

চোরের মন বোচকার তন, ব। বৌচকার দিকে ।, 

[ ১ নং ৬২৩] 

চোরের মা ক।দে, আর টাকার পুটলি বাধে, নং ১৩৭১ জষ্টবয। 

চোরের মায়ের কান্না, উগরবারও নয়, ফুকুরবারও নয় ।১ 

[১ “চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া ফুকরি কাদিতে 
নারে চত্ভীদা'স। 'চোর-রদণী জনি মনে মনে রোয়ই 
মন্বরে বদন ছপাই+-বিগ্ভাপতি । চোরের রমণী যেন 
ফুকরিতে নারে ্ঞানদা। আমাদের হচ্ছে চোরের 
মার কারা, বলবারও যে। নেই, ফোটবারও যো নেই+-- 
অমৃত বন্থুর হীরকচুর্ণ ] 

চোরের মায়ের কুরকুটি১, অন্ধকার ঘুরঘুটি। ২ 
[১ কুটিলতা। ২ ছুই বাক্যের বিপর্যযয়ও দেখা যায়] 

চোরের মায়ের ১ বড় গলা, খেতে চায়ং সে তৃধ বঙ্গ । 

[১ পা-চুরণী মাগীর । ২ পা-রোজ খায় ] 

চোরের লাভ রাত্রিবাস ।১ 

[১ েখানে যাইতেন সেই খানেই রান্িবাস লাভ করণ 
খ্বভাধ দেখিয়! প্রায় সকলেই অর্ধচন্ত্র দিয়! বিদায় করিত: 
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--মর্দ খাওয়। বড় দায়। €( ধনদাস ) মস্ত্রণার প্রথমেই ত 
ফললাভ হল ' তারপর আর কিছু না হয়, জানলেম চোরের 
রাঞিবামই লাভ”-_কৃষ্ণকুষারী ] 

চোরের সাক্ষী গাটকাটা, শু'ড়ির সাক্ষী মাতাঁল৪। 
[ ১ শীলদর্পণে প্রধুক্ত ] 

চৌকিদারি১ ঝকমারি | 

[ ১ পা গোমস্তাগিরি। ২ নং ২২৯৯ ২৯৮৯, ৬৭৫২] 

চৌকিদারের ছেলের বিয়ে রোশন চৌকি বাঁজন1। 

দেড় বুড়ি যাব ঘরে নেই, তিন বুড়ি তার খাজন। ॥ 

চৌঘরি মাত. । 
চৌধুরী চৌধুরী বড় নাম, ছাগলে চিবায়১ পৌদের চাম ।ৎ 

| ১ পাঁ_ভাতে শুকায়। ২ পৌদে নেই চাম, চৌধুরী 
নাম) নং ২৫০৬ দ্রষ্টব্য । নং ৭১৮, ৫২৮১ ] 

ছ'-আঙলের১ আড্ল।২ 
[১ পা ছ'আনুল্যার (প্রা)। ২ অর্থাৎ নিশ্রযোজন ] 

ছ'কড়া ন'কড়! করা ।১ 
[১ তুচ্ছ কবা। 'গুঁকে এত ভালবাসি." তবু উান আমাকে 
ছকা নকড়া কবেশ-লালাবঙা। অমনি নকড়া ছকড়া 

যে সে মাসুম পাস্ নি-অমৃত বঙ্গুব সাবাস্ আটাশ। 'নকডা 
ছক্ড1! জীবন কি শা, গেলেই হলো”_গিবিশ ঘোষের য্যায়সা 
কি ত্যাষস। ] 

ছত্রিশ জাতেব কাণ্ড ।১ 

[| ১ নং ৬১৭১ দ্রষ্টব্য ] 

ছ” বুড়িব ঘোড়া ন" বুড়ি খায়, 

কখনো চলে কখনো চালায় । 
ছবুড়ির* ফলে অম্ৃতীৎ হারানো ।* 

[৯ টুকরির। ২ পিকদানি। ৩ “কবিরাজ দেখিলেন ষে 
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ছবুভির ফলে অমিতি হারাতে হয়”-আলালের ঘরের 

ছুলাল। এই গ্রন্থেব অগ্ঠাব্র 'ছবড়ি ফেলে অধিত্তি কেন হারাল 
যাবে এইজপ পাঠ আছে ] 

ছ'মাসের গর্ভ এক বাতকর্শে ফুষ্, নং ৪০০৫ জুষ্ব্য । 

ছ"মাসেব ধনই ধন, দশমাসেব পুতই পুত । 

ছ*মাসেব থাকতে ভাত, কাদা খায়, কি বরাত । 

ছয়কে নয় নয়কে ছয় । অথবা, ছয় নয় বা নয় ছয় করা।১ 

[১ অপচয় কবা। নং ১১২৪ 

ছয় চেখে ক্ষয। 

ছয় না, নয় না, মধ্যে মধ্ো ঘুধি। 

ছবত১ ছয় ভাইং, ছবত বিন। নাই ঠাই । 

[ ১ বা, ছাল্ত" দেহ, গতর; 'ছুন্ত অর্থাৎ পরিশ্রম ও 
সচ্চগ্ত্ -লঙ সাভেস্ুবব ব্যাথা। ৯ পঞ্চেন্দ্িয় ও মন 
লষঘ। ছয় ] 

ছ" কটি, তেব পুতব।১, খা? পৃতব। ধুল-গুজবা | 
ঘন ঘন আস না, নাই ত মন খেচডায ॥১ 

[ ১ ভামাইফেব সম্পকীণ ভা ভতযাদি (প্রা) ২ অবাঞ্ছিত 

অতিথ্থর প্রন্তি বাজা।কি। ৩ পৃর্ববঙজেন প্রবাদ ] 

ছল কব জল মানা ।, 

[১ যেষণ ব্রজধমেব গে পীলালাব ] 

ছলে বলে কোশলে।, 

[১ ছিলে বলে কৌশলে এমন পিরীত বাখে'-দাশু রায় ] 

ছলে বলে বাম্ন। খায়, পরকালের কাজ গুছায়। 

ছাই খুতে আগুন ।১ 

[১ নং ২০১১] 

ছাইচাপা আগুন ।১ ৃ 
[১ নং ২৩৭, ১৭০৩। গাইতে কি আগুন এত কালও 
থাকে গা 1শবুড়ো শালিকের ঘাড়ে রে] 
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ছাই পায় না, যুড়কি জলপান | 

৩৫ল 

ছাই পেতে কাটা, নং ১৬০৮ দ্রষ্টব্য। 

ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো।১ 
[১ ছাইফেলা ভাঙগ। কুলা এ জন এখন,দীনবন্ধু মিত্রের 
কবিতা । “আমি তছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো আছি+_- 
বিয়েপাগলা বুডো। "আমি ছাই ফেলতে ভ!ঙগা কুলো 
আছি, যেখানে নে যাবেন সেখানে যাব'_-নবীন তপন্থিনী। 
এতগুলো ভাঙ্গা কুলে। আনব! এখানে খাড! রয়েছি, আর 
০২৮] সাহেব ভাই ফেলতে পাঁন না”_অমুত বস্থুর 
এক।কার ] 

ছাঁই-ভষ্ম ।১ 

[১ মামার প্রণাত ছাইভপ্ম যাহা (কছু লেখা থাকে, তাহা 
পাঠাই+-_কমল!কাস্তের দপ্তর । নং ১০১৯] 

ছাঁই মাখলে যদি সন্যাসী হর, চালকুমডা কেন বাকি রয়। 

ছাইমুঠো ধরলে সোন।মুঠো হয়, নং ৬৬১৬, ৬৯৩১ জরষ্টব্য | 

ছাইয়ের কুকুর ছাইয়ে লুটায়।১ 

(৯ পা-ছ1ইগাদা বই কুকুর থাকে লা বা শোর না] 
ছাগ-বলিদানের ব্যাপার ।৯ 

[১ আসামিদের কিছুই' জিজ্ঞাসা হয় না, তাহাদের প্রায় 
ছাগল বলিদানের ব্যাপার হইয়া থাকে*-_আলালের ঘরের 
ছুলাল ] 

ছাঁগল দিয়ে যদি হাল চইত, গরু লাগত না ।১ 
[১ নং৩১৮৮] 

ছাগল দিয়ে১ যব মাড়ানো ।৩ 

[ ১ পাঁ_ছাগলের পায়ে । ২ পা-ছাগলের কাজ কি যব 
মাড়া; ছাগল দিয়! যদি যব মাড় হত, তবে গরু কে 
কিন্ত; ছাগলের পায়ে যদি ধৰ মাড়ে, তবে কেন লোকে 
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বলদ জোড়ে] ৩ "আরে তোর কর্ণ মেয়েমাছষয রাখা? 

ছাগলকে দিয়ে যব মাড়ানো গেলে লোকে আর গঞ্ক পৃবত 
না”--শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন ] 

ছাগল পায়রা পোষে হাস, লীমার মাঝে রোয় বাশ । 

নিতি নিতি অপরাধ করে, 

ডক্ক বলে- মো কি সবিবু তাঁবে ॥১ 

[১ ডাকেব বচন ] 

ছাগল পোষে পাগলে, হাস পোষে আন্কে। 

ফিরে না৷ এলে সন্ধোবেলায় ছুয়ারে বসে কান্দে ॥ 

ছাগল বল আঁলুনি খেলাম গেবস্থ বলে ই হ্যা, নং ২৫৯৭ দ্র&বা। 

ছাগলে কি না খায়, পাগলে কি না গায়।১ 
[১ পা-ছাগলে বানাখায় কি, প'গলেব না কষ কি 

পাগলে কি না বলে, ভ'গলে কি লা! গেলে | 

ছাগলে বিয়ায়, শিয়ালে খায় । 

ছাগলের কলাণে মোষ মানা১। 

[১ ঠাকুবেব কাছে মানত কবা। পা-পোল।। নং ৬৩৩৫ ] 

ছাগলের কান-নাড়া, গকব কাশ। 

বেরাঁলের হাঁচি করে সব্বনাশ ॥১ 

[ ১ হুর্লক্ষণ ] 

ছাগলেবে ধবে মৃততে» পাড়াবেড়ানীরে ধবে ঘুরতে । 
| ১ ন্র্াৎ যখন প্রক্নাব কবে। ২ যখন ঘুবতে যায় ] 

ছাগলের শিডে দনী, লাগানে। | 
| ১ বস্বাঞ্চল ] 

ছাগুলে বুদ্ধি । 

ছ"চ১ কট,২ ভাঙ মাথা, ছ্বাড়ব ন। বড়াইয়ের কর্থা ।৩ 

[১ ঘরের চালের প্্রাস্তভাগ দ্বারা রক্ষিত চাড়ল্পার্খ্ব। 
২ পাঁ-মার ধর । ৩ জাকেব ] | 

ছণচের, জলে খাবি খায়, সমুদ্দ'র পার হতে চায়। 
[১ নং ৩১৯৮ ষ্টপ্য ] 
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ছাঁড়ন্ত শনি, পড়ভ্ত রৌদ্র । 

ছাতা দিয়ে মাথ! রাখা ।১ 
[১ ছাতা দিয়া নাথ! রাখেন*-নববিবিবিলাস ] 

ছাতার বলে--গাঁ আমার । 

ছাতারে কেন্তন। বা, ছাতারের নৃত্য ।১ 

[১ কর্দের বিশৃঙ্খলতা বা! অধিকারের ওদ্ধত্য। “তুই 
বাবুদের মত তামাক খেতে কোথায় শিখলি রে? এষে 
ছ|ত!রের নেত্য+_বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রে] 

ছাতারে পাখী নৃত্য করে ডুমুর গাছে ব'সে। 

কালো পেঁচ। রাজ। হবে, লোকে মরে হেসে ॥ 

ছাতারের নুভ্য দেখে ময়ূর পাখী হাসে |» 
11 ১ নং ৬৪৪৮] 

ছাতারের মুখ* ভাতারের আধা জলপান। 

[১ অর্থ1ৎ মুখরা স্ত্রীর চোঁপা ] 

ছাঁতুর হাড়িতে বাড়ি পড়া ।১ 
[১ “নেডে ব্যাটাদের ছাতুর হাড়িতে ঘা পড়েছে"--গিরিশ 
ঘোবের নিমাই অন্ন্যাস ] 

ছ'দন-দড়ি, গোদ। বাড়ি, এখন তুমি কার। 

যখন যার কাছে থাকি তখন আম তাঁর ॥১ 

| ১ অথবা সংক্ষেপে পা ছ্াঁদন-দড়ি গোদ! বাড়ি, যে 
আমার আমি তারি রাজপুত্র জিজ্ঞাসা কল্পেন, ছাদন 
দড়ি গোদা বাড়ি, এখন তুমি কার? না আমি যখন যার 
তখন তার'-হুতে।ম প্যাচার নকৃশ। ] 

ছঁদা বুধ ।৯ 

[১ নিমন্ত্রণ খাইয়। ভোজ ভ্রব্য বাধিয়া লইয়া যাওয়ার প্রথা 
পূর্বকালে, বিশেষতঃ ব্রাঙ্গণ অতিথিদের মধ্যে, যথেষ্ট 
প্রচলিত ছিল] 

ছাপ্নরছাড়া ঘর, লক্ষ্মীছাড়া নর। 

ছায়াতে ভূত দেখা । 

ছার কপালে নোড়ার ঘা । 
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ছার খেলে তোমরা, আগুন মরে জাড়ে। 

ছারত১ কুশলে থাক, ক'রে খাব কামাই । 

বিস্তর করলে পেটের পুত, কি করবে জামাই* ॥ 
[১ শরীর, গতব। নং ৩১৭৩1 ২ কামানো বা অর্জন 
করিয়া । ৩ নং ১৮৯৪7 

ছারপোকার কামড় । 

ছারপোকার বিয়েন।১ 

[১ ছ'বপোক। অসংখা ডিম্ব প্রসব করে; অর্থাৎ 
ক্রমাগত্ত বংশবৃদ্ধি। হুযেছে সব উল্টো। ঘটন, ছারপোকাব 
বিয়েন মতন নিতা নৃতন আইনে দেশ হয় জালাতন+-- 
মনোমোহন বস্ত্র ] 

ছাল নেই, বাল নেই, কুকুরের» নাম বাঘা । 

৷ ১ পালেজ নেই কুকুরের ] 

ছাঁলার চল ছালতে অঁ'টে ইত্যাদি, নং ৮৪২৮ জষ্টবা। 

ছালার মুখ, খুললেই মুশ কিল। 
ছিচকীছুনে নাকে ঘা, রক্ত পড়ে চেটে খা? । 

ছি'ড়ল দডা ত ছুটল ঘোড়া । 

ছি'ড়লে মাল! গাঁথতে আছে । 
[ ১ ঘর্খাৎ 

বিবাহ হয় ] 

ছি'ড়লে স্ুতে। না যায় গাথা, গাট দেবে তার কত। 
ঘুচল আলাপ তোব সনে মোর এ জনমেব মত ॥ 

ছি'ড়ি কুটি নিজেব সুতে।, মারি ধরি নিজের পুত । 
ছি"ড়ে কুটে কাটুনী, পুডে ঝুডে রাধুনী । 

ছিনালের চাল, রাধে মোরগ বলে ডাল। 

ছিনে১ জেকং, কাঠালেব আঠা । 
[১ শীর্ণ অতএব ক্ষুধার্থ। ২ নাছোড়বান্দা । !“ছিনে 
জোক, কাঠালের আঠা, আব ভট্টাচার্ধ্য ব্াঙ্গণ, অল্পে ছাড়ে 
না'--নবীন তপস্থিনী | কখন ছাড়বেন না, আপনি ছিপে 

যাহাণেব সাল্লা আছে, তাহাদের পুনরাষ 

& 
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জোক হয়ে বসে থাকুন অমৃত বসুর সাবাস আটাশ। 
“বেটা ছিনে জোক এক পয়সা ছান়বে না” ছিজেন্্র রায়ের 
বঙ্গনারী ] 

ছিপে মাছ খেলিয়ে তোলা । 
ছিয়াত্বরে* কাঙালী । 

[১ অর্থাৎ ছিয়াত্তর (৯৭০৬) সালের ভীমণ বন্বস্তরের ] 
ছিরিও নেই, ছ"দও নেই। 

ছিল ঘুঁটেকুডনী, পেষেছে রাজপুত্তর ইত্যাদি, নং ২৮০৬ দ্রষ্টব্য । 

ছিল ঢেকি হল শুল, কাটতে কাটতে নির্মূল 

ছিল দুধ হল দই, ছিল ধান হল খই ।১ 

[৭ নং ৪৩৭৪ ] 

ছিল ন। কথা, হল গাল১, আজ না হয় ত হবেকাল।খ 

[১ পা-কথ! ছিল না দিলে গ'ল; কথা না কয়ে পাড়ে 

গাল। ২ পিবীতেব উক্তি । গিণিশ ঘোহুষর হারানিধিতে 
প্রধুক্ত। “যে বেটী বাপ'ন্ত কলো সে মুটোর ভেতর এলো? 
--নবীন তপস্থিনী ] 

ছিল না থেটুপূজে। ইত্যাদি, নং ৩৩৫৯ দ্রষ্টব্য । 
ছিল না জল হয়েছে ঝারি ইত্যাদি, নং ২০৫ দ্রষ্টব্য 

ছিল যত নাড়াবুনে, হল সব কীন্তু'নে, 

কাস্তে ভেঙে গড়ায় করতাল ॥ 

ছিলাম বালুচরে উঠলাম নায়, 

বাঁধল লটঘটি, যা করে খোদায়। 

ছিল।ম ভাল শুয়ে বসে১ কাল করলং বৈদ্ এসে*। 
[ ১ পা--যা বা যাহা ছিল রয়ে বসে । ২ পাতা ঘুচাল। 
৩ পা- ছিল রোগী বসে, শোয়া বগ্ধি এসে ] 

ছিলাম রোগী, হলাম রোজা, নং ১০০৪ দ্রষ্টব্য 1 

ছু'চ কিনতে শাবল হারান । 

ছু'চ খুঁজতে মশাল জালা । 
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বাংল! প্রবাদ 

ছুঁচ চলে না বেটে১ চালা ।5 

[১ শণেব দড়ি। ২ পাঁকুড়ল ঢোকাম। ৩ পা-- 
যেখানে ছু চ চলে না, সেখানে বেটে চালাম | তুলনীয় £ “দিন 
গুক্তবাণ কবি আমি হাটে কাটনা কেটে। ছুচচা্লনা 
যেখা সেথ। তবু চাল।ই বেটে 8? “যে থানে সুচী না বাঞ, 
তথা বাটিআ বহাএ-একষ্ঙকীর্তন। যেখানে ছুচ চলে 
লা সেখান বেটে চালান" শ'লালের ঘাবব ছুলাল ; পুনশ্চ, 
'ক্রমশঃ ছু চ চ'লাইত চালা'উনত বেছট চ'লাইতে লাগিল? ] 

ছুঁচ চলাল £ত'ও চতল, সং ৭০০১ ভষ্টব্য। 
ছুঁচ চাল * সদবে, হাতী চ.ল হন্দবে, মণ ২২০৫ জষ্টবা। 

ছুট গড়তে পাবে শা, পন্দুক বাষনা মেষ ।১ 

| ১ নং ২৬৬৭) 

ছুচ বলে _চালুশি, ভাব "পাঁদে কন ছেছা।১ 

[১ ০২ ২৯৭৮-৭২ দ্রষ্টব্য ] 

ছুচ সোনার হলেই বাকি। 

ছু'চ সোহাগ! স্বজন, ভাঙ্গ। গে তিন জন 1১ 
[১ নং ৭৫৮ ] 

ছুচ হযে দেধোয ১, ফাল হযে বেবোয হ। 
[ ১ পাডোতক। ২ ভূমি সোপাষছিলে ছুচ £যে, এখন 

ধাল হযে ল। বেরে।9,-দ্বজেন্্র বান্যর স'জাহান ] 

ছুচেব কাজে কুচ)ল লাগানো ।) 

| ১ ন* 8৪৫০ দ্র্তব্য ) 

ছুচের পৌদে কুদুল চালানে।। 

ছুচেব১ মুখ আব ছ্ুচল হয শা। 

| ১ পা কাটার] 

ছু'চে। শাখে চন্দন গাষ, এ তু'খ কি বাখ। যায ১ 

[১ পা-সওয়া বাধ ] 

ছুঁচো দেবে হাতি গন্ধ১ 1২ 
[১ পা-গন্ধান। ২ প্রবোধচন্জ্িকায় উদ্ধত] 

ছু'চো। যদি আতর চাখে, তবু কি তার গন্ধ ঢাকে 



৬২৫০ 

৩২৫৬ 

৩২৫২ 

৩৫৩ 

৩২৫৭৪ 

৩২৫৫ 

৩২৫৬ 

৩২৫৭ 

৩২৫৮ 

৩২৫১৯ 

৩২৬০ 

৩২৬১ 

৩২৬২ 

৩২৬৩ 

৩২৬৪ 

গ্রবাদ-সংগ্রহ 

ছু'চোর গন্ধে রক্ষা নেই, বোৌটক। গন্ধ কয়। 

ছু'চোর গু ওষুধে লাগে, ছু'চো গিয়ে পর্বতে হাগে। 
ছু'চোর গু পর্বত | 

ছুচোর» গোলাম চামচিকে, ভার মাইনে চোদ্দ সিকে 1২ 

[১ পা ইছুরেব। ২ পাঁতাঁবে বলে ঘব নিকে 
(-সশ্ব।জজন! কন ) ] 

দ্রচোর ঘরে আতসবাজি । 

ছুচোব ছেলে বুচো।১ 

[১ হছভোম প্াাচান নকৃশ। ] 

ছু'চোর সঙ্গে বাস, ভাব গায়ে ছচোব বাস। 

দুদী নেয় না পোদের কাছে, 

ছেড়া বলে-সাহাগ আছে ।১ 
[১ নং ৬২১৯ ] 

ছু'ড়ী ফুলেৰ কুঁড়ি, বুডী শণেব ভুড়ি । 

ছুঁতে মাছি কাটে, নং ১১১৭ ভরষ্টবয। 

দুতোব-বাডী দিলে কাঠ, আনতে আনতে জান ফাট। 

ছুতোবের তিন মাগ ভানে কোটে খায়। 

তত তাব থকে নাক যত তাঁব যায়১ ॥ 

[ ১ পাথাকে যদি থাকে তাব, যায যদি যায। অথব! 

ছুতোবের তিন মাঁগ, তানে কোটে খায়-দাঁয়, থাকে থাকে 
মায় যায় ] 

ছুরি আর কাটারি। 

ছে'ওড়ে৯ করো না দয়া, ছে'গড়* জানে আঠারো মায়া । 

[১ ছ্রেওড় ৮ ছমণ্ড, অনাথ বালক । পা- কাঁঙালে। ২ পা 

--কাঙাল ] 

ছেচড় লোকের আচড় বড়। 

ছেঙ চেঙড়ার কেন্তুন।৯ 

[১ 'সংসারটা একেবারে গেল, এখন ছ্যাং চেঙড়ার কীর্তন 
হইবে_-আলালের ঘরের ছলাল ] 
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ংলা প্রঘাদ 

ছেড়া কচুর পাত। 
এক মাঁগকে ভাত দেয় না, আবার মাগের সাধ । 

ছেড়া কাথা বৌগেব ঘর, বোগকে ভাবিস নাক পর । 

ছেঁড়া কাথাষ শুষে থাকে, লাখ টাকাব ইত্যাদি, নং ৩০৬১ দ্রষ্টব্য । 

ছে'ড়া কাপড়, রুক্ষ মাথা, ছুঃখ বলে -আর যাব কোথা 1১ 

| ১৯ নং ১৮০২] 

ছেড়া চুলে খোপা বাধা১। 

[১ পাঁ_বিউনি গাথা । “তবে আমিও প্রস্থান কবি, আর 
ছেঁড়া চুলে খোঁপা কেন ?- মদ খাওয়া বড দায়। “ও ছেঁড়া 
চুলে খোপা কাজ কি? -নবনাউক। এখন কবলে বেশ 
বাধলে কেশ, হেডা চুলে খোপাদাশু বায ] 

ছে'ড়া নেকড়াব পুতুল । 

ছেড়া পাত জোড়া লাগে না। 

ছেনডা১ পাতে বাঙ্গ পড়ে ন। 1, 

[১ পা-এটো । গডা। ২ শং ১২৭৪, 2৯৪৬ ] 

ছেড়ে দিয়ে তেডে ধবা। 

ছেড়ে দিলে; কেদে বাঁচি ।২ 

[১ পাছেডে দেমা। ২ (প্রাণ নিয়ে টানাটানি, এক্ষণে 
ছেডে দিলে কেদে বাচি-আলালের খ.বর দুলাল। দাদা, 
তোয়াব এ বাজতোগ তে!মাবই থাকুক, আমাষ এখন ছেড়ে 
দে হা কেঁদে বাচি*--বিবেকানন্দ ] 

ছে'দ| ঘটি১, চোবা গাই, পাপ পড়শী, ধূর্ব ভাই । 

মুর্খ ছেলে, স্ত্রী নষ্ট, এই ছয়টি বড় কষ্ট" ॥* 
[১ পাভাঙ। লোটা। ২ পা-মূর্ধ পুত নষ্ট স্ত্রী, এর 
চাইনি কষ্ট কি। 5 নং ৩১২১-২২ 

ছেদ! ভাড়ে জল বাখা। 

ছে'দো কথা, মাথার জটা, খুলতে১ গেলেই বিষম কৌঠা। 
[১৯ পা ছাড়াতে ] 

ছেপ চলে না মণ্ড খা । 
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ছেপ দিয়ে লেপ» ঢাকা । 
[১ অর্থাৎ প্রলেপ] 

ছেলে আমাব তোত। পাখী । 

ছেলে আর বুডে, আস্ত আব গুডো। 

ছেলেকে নাই১, বৃডোকে খাইছ। 

[১ স্নেহ, আদব । ২ লোভ] 

ছেলে খাগযাব ডান১। 
(৬ লাশ 

| ১ ডাহনী। নং ৩৩৪, ৬৭৮১ ] 

৩৬৫ 

ছেলে ছেলে কববি, 

এমন ছেলে দেব যে জলে প্রডে মব্বি | 

| * পূর্ণ জ হত নন্দ হল পি পপি কব তুমি, এমন 
পোল পিন 5 চিল যঠেকা মববা তুমি] 

ছেলে দিস্যচ্ছ পোদে বাশ বাকি বযষেছে নাতি । 

ছেলে ধরব তশি হাই, হাশি মর ভাত খাই। 

ছেলে শয হ,প এলে গাছ হয। 

ছেলে নয, পব্শপাথব |; 

| ১ চিত এসব হুল * ভাব কিন। পেত ছেলে নয, 
পব* পথস'অ ল লব ঘনব হুল প। সাং বণ» বিদ্রপে 
প্রধুক্ত ৷ 

ছেলে নষ্ট হাটে, বউ নষ্ট ঘাটে । 

ছেলে না হবাব এক জালা, ছেলে হবাব শতেক জ্বালা |১ 

[১ আলালেব ঘনেব ছুল[লে প্রবুক্ত ] 

ছেলে পডান, গক চবান। 

ছেলে-পিলে যখন, ঝোক-ঝক্কি তখন । 

ছেলে বাড়ে না বাপ-মাব দোষে, 

বাঁপ-মা বলে- অন্পবয়সে । 

ছেলেব্লোয় অনেক কবে শিখেছিলাম 'ক' ৷ 

এখন তারে ঠাউরে বলি হলহলে “হু? ॥ 
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বাংল। প্রবাদ 

ছেলে মায়ে কাপড় ছেড়ে», আপন ক্ষতি আপনি করেখ। 

[ ১ পা--ছেলে মারে বউ মারে । ২ নং ৩৭৬৩ ] 

ছেলে মুখে বুড়ো কথা ।১ 
[১ এক রত্তি ছোড়া, দিবা রাত্রি ধর্ম ধর্ম বলে-_-ছেলে হুখে 
বুড়ো কথ ভাল লাগে না আলাপের ঘরের ছুলাল। 
তুই থাদ্, ছেলে মুখে বুড়ে। কথা বলিস্ নে'--শরৎ্চন্ত্রের 
রমা ] 

ছেলে মেয়ে পুষা, এ ত যমের কৃষ্যি। 

ছেলে যেন আটাশে৯» বুড়ো যেন বাতাসে। 
| ১ নং ৩৩৩] 

ছেলে যেন হীরের ট্রকরো । 

ছেলের চেয়ে গোলের & ভাবি ।১ 

[১ নং ২৪৫৮ ] 

ছেলের পয়স। হলে কুনুবের বাচ্ছা কেনে”। 

[ ১ অর্থাৎ যাহা বিনা পর়সাঁঘ পাওয়া যাঁষ ] 

ছেলেব ফুয়ে পাহাড ওড়ে।, 

[১ 'পৌোএব মুখে পৰবত টলে_্রীরষ্ণকীর্তন 1 

ছেলেব বুদ্ধি ঠোটে, ঝুড়োর বুদ্ধি পেটে ।১ 
| ১ নং ১৭৩৫ 1 

ছেলের মত হাত পা, বুড়োব মত কথা । 

ছেলের মুখে বুড়োর কথা ১, শুনে লাগে মাথাব্যথা | 

ছেলের হাড়ে বুড়োর চামে গড়ে দেছে দারুণ যমে ॥ 
[ ১ নং ৩২৯৫ ] 

ছেলের যুখে গরম ছৃধ, কেন খাবে সেঃ ঠাণ্ড। ছুধ। 

[১ পাসে খাবে না] 

ছেলের সঙ্গে দেখা নেই, হাজামের* সঙ্গে দোস্তি। 
[১ নাপিতের, অর্থাৎ জন্নত করিবার অন্য।-_নুর করিয়া 
নাম বোলাল্য (পা--ধরয়ে ) হাজাম' কবিকষ্কণ ] 

ছেলের হাতে কল৷ দিলে, ঝাস্ু বুড়োর মন মিলে। 
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ছেলের হাতে ফল দেখলে কাকেও ছে? মারে।, 

[ ১ ছেলের হাতে ফল দেখলে কাকেরাও ছে মাবে, মানুষ 
তো৷ কোন্ ছাব--হতোম প্যাচার নকৃশা 1 

ছেলের হাতে মোযা১ 1 

[১ পাঁপিটে; কলা? নাড়। ২ ছেলের হাতে কলা 
নষ মা, ফাকি দিযে কেডে খাবা”--বামপ্রসাদ | “ছেলের 
হাতে মোয় নয যে ভোগা দিষে কেডে খাবে কমলাকাস্ত | 
“এ কি ছেলের হাতে পিটে আলালেব ঘবের ছুলাল। 
ছেলেব হাতে পিটে নয়” _সধবাব একাদশী । “বর চাষ__ 
ছেলের হাতে মো” গিবিশ ঘোঁষেব য্যায়সা কি ত্যায়সা । 
পুনশ্চ এই গ্রন্থে অন্তত্র-“অন্ততয বলছি, এ কি ছেলের 
ভাতে পিটে”। “আবে, না, না, এ কি ছেলের হাতে 

নাড+-শবৎচন্দ্রেব হ্াকাস্ত, এয পর্ব ] ৫ 

ছেলে হলে দামাল, ঘর দোব সামাল । 

ছোট কলসীর বড কানা১। 

| ১ মুখেব বেড় বা কিনাবা ] 

ছোট কাটাটি ফোটে পাষ, তুলে ফেল নইলে দায় । 

ছে।ট চাবিতে বড তালা খোলা । 

ছোট ছিলাম যখন তখন শুতে পাবতাম না কাছে। 

বেডাতাম নাছে-নাছে১। 

এখন আমাব হয যে মনে, সন্ধো হবে কতক্ষণে ॥ 

| ১ এহ শব্দেব জন্যঃ নং ২৩৭৭ দ্রষ্টব্য ] 

ছোট ছেলে বড হলে কি কববে মাযষ। 

বষা বাদল শুকিয়ে গেলে কি কববে নায় ॥ 

ছে।ট বড় খেঁকি১) দত পাতলে একই । 
[১ অর্থাৎ কুকুর বা ছিংত্র জন্ত। ২ পা_দেখালে ] 

ছোট মাগ পাটবাণী, বড় মাগ পনভানানী ।$ 
[১ জামাই বাবিকে প্রযুক্ত ] 

ছোঁটমে।ট বেটীবা এত ঠমক জানে । 

কলাতলায় নেওটি রেখে ভগ ধ'রে টানে ॥ 
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ছোট মুখে বড় কথা।; 
[১ নং ৩২৯৫। “ছোট মুখে বড় কথা কেন+--যদ খাওয়া 
বড় দায়। ছোট মুখে বড় কথা অনায়াসে কবে" দীনবন্ধু 
মিত্রেব কবিতা । 'ছোট মুখে বড় কথা, ছুঁচো মাগী 
অমৃত বন্ুর বিবাহবিজ্রাট ] 

ছোটলোকের কড়ি হলে বুদ্ধি হয় নট । 

গাধা হয়ে পাহাড়ে ওঠে, পাহাড়কে দেখে ছোট ॥ 

ছোটলোকের১ কথা, কচ্ছপের মাথাঘ।« 
[১ পা--লীচ লোকেব। ২ অর্থাৎ ভয় পাইলেই খোলার 
তিতব মাথা লুকায়। ৩ 'নীচের বচন টলে সত্য মিথ্যা 
কিবা। নিঃসবে প্রবেশে যেন কচ্ছপের শ্রীবা ॥৮-মাণিক 
গ'নুলি। অসাধুর বোল কিবা যেন কুর্শের শ্রীবা 
কাবকঙ্কণ ] 

ছে।টলেকেব ছেলে যদি জমিদাবি পায়। 

কানেব গোডায় কলম গ্রাজে খেমটা নাচায়॥ 

ছোটলোকেব বীতেব১ দোষ ।২ 

| ১ স্বভাবের । ২ জামাই বাধিকে প্রচ ] 

ছোট শবাটি ভে গেছে) বড শবাঁটি আছে। 

নাচ কৌদ কেন বউ, আনার হাতের আট্কাল১ আছে ॥২ 
[১ আন্দাজ। ২ অর্থাৎ স্ব!শুড়ী ছে'ট খব!ব মাপে বউদের 
ও বড শ্থার মাপে নিজের ভাত লইতেন। প্রথম পংক্তিতে 
ব্উদেব উল্লাস: দ্বিতাষ পংক্িতে আড়াল হইতে শ্বাশুড়ীর 
শ'সানে। ] 

ছেডা১ 'তীব ফেরে না।খ 

[১ পাঁমারা। ২ নং ৮৭৪৯] 

ছে ডা, না, নাটের গোড়া। 

ছে(লা* দাঁতে গোলা মিশি। 
[১ পরিষ্কত। ২ প্রলেপ] 
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জগতে ভাল কেঃ যার মনে লাগে যে। 

জগৎ জুড়ে জাল ফেলেছে, পালিয়ে বাঁচবি কোথা 
জগংশেঠ১ আর কি। 

[১ নবাব সিবাজ-উদ্-দৌলাব আমলে মুশিদাঁবাদেব ধন- 
কফুবেব বণিক ] 

জগদ্দল পাথর |৯ 

[ ১ বিশ্বদলনক্ষম গুরুভাব পাধাণ। 'বামপদে ঠেকিল 
পাষাণ জগদল+--কবিকঙ্কণ। “বুকেব উপব যেন জগদদল 
পাথব চাপান 'শাছে-সনাতনী ] 

জগন্নাথে গেলে, হাডীব ঝাটা খেলে ।১ 
[১ মন্দিব প্রবেশেব সময হাঁডীব বাটা না খাইলে নাকি 
জণললাথ-দর্শন হইত না] 

জগনাথেব আটাকে বাধা |, 

[ ১ পুবাধা্ম ক্রগল্প'থেব প্রসাদেব জন্ত যাঁজীকর্তক অর্থেব 
ববদ্দ। নাটকে ৮ এক জনেন তন্বপাকেব হৃান্ডি। অর্থাৎ 
ভনণপোজাণের প*কা বন্দোবস্ত | “অ'ব মিছে কা, আটকে 
বাধ, শ্রাট্রকে লাখলুল থাকি'_দীশু বাধ । "আমার তোমাবই 
হাল, তবে তোমাব পাচ দোব সাধতে হয, আমাব নয 

বোনাধেব বাডা আটকে বাঁধা অনুত বন্থুব তকবাল! ] 

জগাখিচুডি ।১ 
[১ বিসদ্রশ বস্তব হাবজাগোবজা মিশ্রণ। নং ২২৩৪। 
“আমাব হিন্দী তাহাদেব মুখে শেখা, দেহাতি বুলিব সহিত 
বাংলা ইডিযাম মিশ্রিত একটি জগাখিচুডী ব্যাপাব+-_বিভৃতি 
বন্দ্যোপাধ্যায় ] 

জঙল] কভু পোষ না মানে, মন সদা তার কেওড়াবনে। 

জঙল। পাখীব ডিমও লাভ । 

জটায়ু পক্ষীব রথ গেল। ।৯ 
[১ সীতাহবণকাবী বাবণেব বথ গলিতে গিয়া নাকি জটায়ু, 
বাবণ কর্তৃক নিহত হুইযাছিল। কিন্তু বান্মীকির মূল বামায়ণে 
(কৃত্তিব!সের বাংল! রামায়ণেও ) জটাম্ু কর্তৃক রাবণের রথ 
চুর করিবার কথ! আছে, রথ গিলিবার কথা নাই ] 
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জড় কাটে তলে তলে, উপরে তবু জল ঢালে ।১ 
[১ পাঁ-তলে তলে কাটে জড়, উপরে ঢালে জল ।-- 
নং ২৬১৩৮১১৩ ] 

জড় ভরত ।১ 

[১ পুরাণে বণিত (যথা বিষুপুরাগ ২1১৩-১৬) রাজি 
তরত জাতিন্মর হইয়া! পূর্ববজন্মের মুগরূপ স্মরণ করিয়া অর্ধদা 
জড়বৎ অবস্থান করিতেন ।--.সাহেবকে কি বলিবেন গাড়ীতে 
বশিয়া জড় ভরতের শ্তায় ভাবিতে লাগিলেন* মদ খাওয় 

বড় দায় ] 

জড়ের১ বাশ পড়ে না। 

[ ১ একত্র দলবাধা। পা-ঝাডের 1 

জনক হইতে ন্েহ জননীর বাড়া । 

মার কাছে পুত্র যায় বাপে দিলে তাড়া ॥১ 
[ ১ ভারতচন্জ্র | 

জন জামাই ভাগন, তিন নয় আপনা 1১ 

[ জামাতা ভাগিনা ভন আপনার নয়--কবিকঙ্কণ | জন - 
লোকন্জন, প'বচ'রক, মন্জুর ] 

জননী জন্মভূমিশ্চ ব্বর্গাদপি গবীয়সী | 
[ ১ দ্বিজেন্্র রায়ের চঞ্জরগুপ্তে উদ্ধাত । সমগ্র শ্লোকটি এইবাপ 
ইয়ং স্বর্ণপুবী লঙ্কা ন মহ্ং বোচতে সথা। জননী জন্ম- 
ভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সা ॥) বমায়ণের শ্লোক বলিয়া কথিত, 
কিন্ত নর্তম'ন প্রচলিত রামায়ণে পা1ওগা যায় না। 
জনন] স্বর্গের সমহুল'-মাণিক গাঙ্গুলি ] 

জন-বল বড় বল, জনের সঙ্গে কি ধনের বল। 

জনমছুখিনী সীতা, নাই মাতা নাই পিতা । 

জনে জনে পরামাণিক৯, গরু মরে ঘাসের তরে। 
"1১ প্রশ্বাণিক বা প্রধান। অর্থাৎ বাড়ীর সকল পরি্িনই 

মাতব্ৰর ] 

জন্ম গেল কর্ম করতে, হাটু গেল গড় করতে । 

জন্ম গেল ছেলে খেয়ে, আজ বলে ডান।, 

[ ১ নং ৩২৮২, ৬৭৮১ ] 
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জন্ম মাত্রে, বলে ডাক, পো এড়িয়ে পোয়াতী রাখ ।১ 

[ ১ ডাকের বচন ] 

জন্ম মৃত্যু বাণী, তিন নাহিক জানি৯। 

[১ পা-তিন না জানে মুনি । নং ৪৩২০ ] 
জন্ম মৃত্যু বিবাহ, তিন না জানেন বরাহ১ । 

[১ জ্যোতিধ্বিপ বরাহমিহির ] 

জন্ম মৃত্যু বিয়ে, তিন বিধাতা নিয়ে১। 
[১ পা বিধির বিধান দিয়ে ] 

জন্ম হয়নি মৃত্যু হল, পিরীত নেই তার বিচ্ছেদ এল । 

জন্ম হোক যেমন তেমন, কন্ম হোক মানুষের মতন । 

জান্ে১ গোদার মাগ নেই, পুতের কিরাং কাড়ে 5 
[১ পা- মোটে । ২ শপথ । 

জন্মেই জ্যঠা 1১ 
[১ জন্মেই লোকে খুন্পতাত হইতে পারে, কিন্ত জ্যেষ্টতাত 

হয় না। শ্লেষে জ্যেঠা _ প্রগল্ভ বা পাঁকা ] 

জন্মে দেখেনি লোহাব মুখ, কোদালকে বলে গুণছু'চ। 

জন্মের মধ্যে কন্ম নিমুব চৈত্রমাসে রাস ।১ 
[১ হুতোম প্যাচার নকৃশায় প্রযুক্ত 1 নং ৬৮৭২ ] 

জন্মে হয়নি, ঘেট্রপুজো, একেবারে দশতুজো | 
[৯ পা_জন্মে নেই $ জন্মে হয নাঃ করেনি ; মূলে নেই) 
কোন কালে নেই; ছিল নাক ইত্যাদি। ২ পা--লক্ষী 
পূজো ) টী পুজো । “ছিল নাকো থেটুপূজৌ, একেবারে 
দশভুজো”_-অমৃত বস্থুর নবযৌবন ] 

জপ তপ কর কি, মরতে জানলে ডর কি। 

জপ নেই তপ নেই, ভন্ম মাথ। গায়। 

জপের সঙ্গে১ খোজ নেই, ফটিকে ডা থোপত ।৪ 
[১ পাঁ-হুরিনামে । ২ জপের ক্ষটিকমালায়। ৩ লাল জরির 
কাজ-করা হত্রগুচ্ছ। থোপম্গুচ্ছ। 51125 69556115৫ 

1058% ০01 6:59081 02907--7101692 1 “তাদের হাতে 

থোপ-দেওয়। খঞ্জনী- দাশ রায়। ,নং ২১০২। ৪ পা 

৩ নং ৬৮৮৪ ] 
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বাংল। প্রবাদ 

জপের সঙ্গে খোজ নেই কপাল জোড়া ফোটা। নং ৫১৯১, 
৫৭৯৩। ভাব নাহি ভত্রনে ফটিকে রাঙা থোপ+ 
--রামেশ্বরের শিবায়ন ] 

জমি৯ বাপের নয় দাপের । 

[ ১ পাশ-মাটি ] 

জমীদার ভেটেরাখ।ন1১ | 

[১ স্কুরাই] 
জয়কালের ক্ষয় নেই, মরণকালের ওষুধ নেই । 

জয়কেতে ।১ 

[১ জধী পক্ষে দিকে যে কাত হয ব|ঢলিষধা প্ছে। 
হুতোম প্যাচা বালেন সনবে জযঃকতুবাও যখন যার তখন 

তাব'--ছতোম পাচার নকৃশায হঠাৎ অবতার" প্রসঙ্গে, 

ইহার বণ] দ্রষ্টব্য । 'য়কেতে যত মাগীর” দাশ রায়] 

জরাসন্ধ বধ করা ।১ 

[১ “কোতোয়ীল ভখনি তাঁকে জরাসন্কু বধ করেন*_নবীন 
তপন্থিনী ] 

জল আগুন মন, বশে যতক্ষণ 

জল আব তেল, ঢেলে দিলেই গেল । 

জল উচ়, জল নীচু ।* 

[১ খোসামূদের মনরাখা কণা । যাব! হস্তিমুর্খ অথচ 
যে-আজ্ঞা-উপজ্াবী, তারা ধনিবাক্যেরই প্রতিশিধিস্বদূপ গল 
উচু জল নাটু বল্যে ফেলে'-নবনাটক। “তে!বামোদ 
করিত.""আর জল উচু নীচু বলিত” ; পুনশ্চ, নীতি শেখান 
অথচ জল উঁচু নাচ বলনেব শিবোমণি--আলালের ঘরের 
ছুলাল। “কথাস কথায় কছে জল উঁচু নীচ ঈশ্বর গপ। 
'জল উঁচু নীচু বলিয়! বাবুদিগের সন্তোষ জন্মাইয়া দর 
পরি.তাঘ করিত+-_নববিবিবিলাস। “বহুকাল ধরে অধুপনাদের 
জলকে কখনো উচু কখনো নীচু বলে এ ঘেহটায় খেঁদমাংসই 
কেবল পূর্ণ করেছি*__শরত্চগ্জের ষোড়শী ] 

জল এগোয়, না, তেষ্টা এগোয় ॥, 
[১ 'ভৃষ্খা আগে দৌড়ে কি অল আগে দৌড়ে, তুমি এত 
ব্যস্ত রেন হও'--লববিবিধিলাস ] 
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জল কাটে, বাতাম কাটে ১১ 

কচুগাছ দেখলে ফুঁপিয়ে ওঠে ।২ 
এ ১ প1--হাঁড় কাটে মাস কাটে । ২ অর্থাৎ এমনই মোটা" 

- ধা ছুরিব মত বীর ] 
জলকে জল দুধকে দুধ । 

জল কেটে শেওলায় বাধে ।১ 

[১ নং ১১৩৬ ইত্যাদি ] 
জল খেয়ে জলেব বিচাব (বাঁ, জাত-জিজ্ঞাসা)।১ 

[১ নং ৩৯৫৯। সংস্কত 'মুরণ্ততশিবোনক্ষত্রাম্থেবণ? ম্ায়েব 
সহিত তুলনীয ) 

জলছানড1 পলোয়াব, নং ২১৯৩ দ্রষ্টব্য । 

জল, জঙ্গল, আধাব বাত, এডে গক, নেড়ে জাত১। 

| ১ নং ৮০৪, ২৩৯৮, ৫৯৩৫) ৮০০৯ ] 

জল জল ইন্দেব১ জল, বল বল বাহুব বল । 

[১ পা-বুষ্টিব ং মেথেন। ২ পাফল ফল কদলীব ফল। 
শং ৫৪৮৯ ] 

জল ?জালাপ জোচ্চোবি, তিন নিষে ডাক্তারি । 

জল দিয়ে জল বেব কবা।৯ 

[১ নং ১৬৯৮ | 

জল দিয়ে ভাত মাখি, বেবালেব আব ভয়ট। কি। 

জল দেখলে মুত সবে, সতীন দেখলে বীষ১ চড়ে। 

[১ ঈষা] 

জল ন! খেষে থাকবে তুমি, না মরি ত দেখব আমি । 

জল নেড়ে জে।কের বল বোঝ।। 

জল শুকালে কি করবে বাধে, 

রাত গেল্পে কি কববে টাদে। 

জলেও ন।মন নেই, সীতারও শিখন নেই ।৯ 
[১ নং ৩৩৯০ ] 



৬৭৪ 

৩৩৯১৩ 

৩৩৯১ 

৩৩৯৩ 

৩৩১৯৪ 

বাংল! প্রবাদ 

জলে কুমীর, ডাঙীয় বাঘ ।৯ 

[১ পা--ভাঙায় বাধ, জলে কুমীর । ইহার পর “যে পারে 
সে ভাঙে ঘাড় এই অধিক বাকাও পাওযা যায়।--ইতো৷ 
র্যাপ্র ইতস্তটী” এই সংক্কত লৌকিক গ্ভাষেব সহিত তুলনীয় | 

জলে জল বাধে১।২ 

| ১ পা ব'ডে। 
বঙ্গন'বী ] 

জলে জল মিশানো । 

জল্নে তেলে» মিশং খায় না।৩ 

[১ প1- তেলে জল। ২ পাখাপ। ৩ পানি তেলে 
নক্জে গাঢ় পিবাতিক্ষাণপাস। জলে শাহি তেল মিশে, 

- ঈশ্বব গুপ্ত । আরাম আব বুদ্ধ, তেল জালব মত, 

একেবারে মিশ খায় শা দ্বিজেন্্ বাব ম্ুবজ্াভান ] 

২ 'জলেই জল বাধে শদিজেন্্র পায়ের 

জলে না পড়লে১ স[তাব শেখে না ।২ 

[১ প।-নামলে । নং ৩১৮৫ দ্রব্য । ২ জলে না পণ্ডিশে 
লোকে সাতাব শিখে না প্র হাত মুখেপাদা যেক বপীপ ] 

জাল পাথব পচে না।১ 

| ১ ন” ৭8% ] 

জলে বাস করবে কুমীবেব সঙ্গে বাদ।১ 

[ ১ পা-কুমাবেব সঙ্গে বাদ কন জলে বাস কব (বা 
জলেব মধ্যে বাস) « 'লেতে কবে ঘববাডি কুমীবের 
সঙ্গেতে আডি-গোপ'ল উত্ড। কুন্ত।বেধ সঙ্গে বিবাধ, 
বাস কব। সললে সাব” দ শু বাধ । জলে নেমে কুমীরেব 
সঙ্গে বাদ--দিজেলা বাষের আঞ্াহান | “কুমারের সঙ্গে 

ব'দ কবে কি কবে জলে বাস কবে, মামাকে তাই একবার 
দেখতে হবেশশবতচগ্রের পণ্ডিত মশাই ] 

জলে শ্োঠ থাকলেও কুকুবে লেহে১। 

[ ১ চাটে, লেহন করে ] 

জলেব আল্পনা । জলে আক কাটা ।১৯ জলের ডিলক। 
[১ “৬ক্কিব যেমন বৃদ্ধি হইবে তেমনি মফল ভাবের চালনা 
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হইতে থাকিবে, তাহা না হইলেও কর্টি জলের উপরে 
আক কাটার প্রায় হইয়া পড়ে'__-আলালের ঘরের দুলাল ] 

জলের ওপব তেলের ফেট। 1১ 

[১ মিশ খাম না কিন্ত খুব শীঘ্রই ছডাইয়া পান্ডে। 
নং ৩৩৮৯ ] 

জালব কুমীব ডাঙায এল । 

ক্লে গতি নীচেব দিকে । 

জলের ছিটায় লগিব তো, ২৬৯ দ্রষ্টব্য । 

জলেন ছিটেয গলে যাওয়া । 

জলেব তল মাপা যায, নেব তল মাপা দায়। 

ছ্দ,- ব“বখা খলেব পিবীতি।১ 

[ ১ পা-খস্লব পিবীত জলেন লিখন । 'শঠেব পিবীতি 
যেগন জলের লিখন”-_নিধু বাবু । “যেমন খলেব পিবীত 
বল জলের পেখাশবাম বলত । আগে আমি শাহি জানি, 
শঠেব পিবীতখানি জলেব 'লখন+_-গে'পাল উচ্ডে ] 

জলের শন প শ। ইতাদি, ২৪৮৫ জরষ্টবা। 

্রভুবী না হলে কি জহব চেনে৯ 1খ 

| ১ ইহাধ পব “ভালিযা (-চাঁধা ) বেটা তাব কি জানে, 
এই' অধিক বাঁক্যও শোনা যায। ২ রী যে কথায বলে-_ 
জভবা ন। হলো জহক চিনকুত পাবে না-নবনাঁতক ] 

জাগবণে ভষং নাস্তি।১ 

[ ১ নং ৮৮২৩ ভ্রষ্টবা] 

জাঁগবণে লক্ষ্পীব কপ।, নিদ্রায় লক্ষ্মী হন বিবপা! । 
[ ১ সাধাবণ অর্থ স্পষ্ট; কিন্তু কোজাগব লগ্দীপুজাব বাত্রি 
জাগবণ কবিতে হয়, এই বিশ্বাসেব উল্লেখও বহিয়াছে ] 

জাগ। ঘরে চুবি নেই ।১ 
[১ “জাগা ঘবে চুবির কথ।+বামপ্রসাঁদ। জাগা ঘবে 
যায চুবি এমন ত তেবো না, প্রাণ-_ বাম বন্থু। ভোগা 
মেরে দাগ! দিলে সাধেব সময় । জাগা ঘবে চুরি আব এখপ 
কি হয়।”-ঈশ্বর গুপ্ত] 
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জা-জাউলী আপনাউলী, মদদ মাগী পর। 

শাশুড়ী মাগী গেলে পরে হব স্বতস্তর॥ 

জাড় জাড় জাড়, বুড়োর ভাঙে ঘাড়। 

জোয়ানের ভাঙে ঠেঙ, ছেলেকে করে কোলা বেঙ ॥ 

জাত আন্দাজ ধার। । 

জাত ইচ্ছায় পাত, বীজ ইচ্ছায় ভাত । 

জতও গেল, পেটও ভরল না । 

জাত-কাকের ছা, বাসায় করে রা ।১ 
[ ১ নং ১৫০৫ ] 

জাত খোয়ালেই বোষ্টম | 

জাত-গয়লার কাজি-ভক্ষণ ।১ 

[১ পা--নামে গয়লা কাজি খায় ] 

জাত ত আমার বাঝ্েব ভেতর ।৯ 

[ ১ অনুত বসব একাকাব ] 

জাত-বেহার। ঘাড়ে চড়ে। 

জাত-ব্যবস! নরের ভূষ1১, আর সব ফাসাফুসা। 

[১ বাব বলে-জাতিবৃত্তি 

চক্রবর্তী ] 
ভূষণ 'আমাব--ঘনরাম 

জাত-ভিখাবির১ “ভরে কি কাজ ।* 

[ ১ পা-জাত বেঞবেব । ২ "স্বভাবে বৈষ্ব জাতি কি 
করিবে ভেকে” ঈশ্বব গুপ্ত ] 

জাত-্ব ভাবে মৃগী বাই, এ রোগের ওষুধ নাই» । 
| ১ নং ১২০১ ] 

জাত হাপায়ে কাতি। 

জাতে জাত টানে, গাতে গীত টানে । 

গোদে সাতপুরুষ টানে ॥ 
[ ১ পাত্র অথব। চোর অর্থে। 
৪৪৯২ ] 

নং ৩৪২০ উ্রষ্টব্য। ২ নং 
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জাতের মেয়ে গাতে১ মরে । 

[১ চোর বা গাটকাট]। 
অন্দবে, পন্দায় ] 

জান নাক জানবে। 

গেঁতির১ ওপর পোঁদ দিয়ে বসে বসে কাদবে ॥ 

| ১ গতি -্বাস্ত| খু'ডিবাব সুচ্যগ্র দাডা-কোদাল ] 

জান নাক জানবে। 

ছেড়া কানি গায়ে দিয়ে পথে-পথে কাদবে ॥ 

জান বাচ্চা এক গাড় 1২ 

[১ অর্থাৎ এক গঞ্জে পুতিষা ফেলা; সেকালেব নবাবী 
হুকুম । পাঁঁগাড়ে। ২ জান বাচ্চা এক খাদে 

শাটিব ভ।বামজাতেভাবতচন্দ | ছহুযত সেকালের 

নবাবদেব মত “জান বাচ্চা এক গাড়" হবাব ভুকুম হয়েছে 
_নৃতোম প্যাচাব নকৃশা। “মৈথিলাধিপ দোর্দিগু- 
প্রশীপশালী তীব্রশাসন, তাহা কর্ণগোচব হইলে আমাব- 
দিগছে সবংশে একা কবি ।শশ প্রহবাধ্চন্দ্রিকা। মা 
শেতেলা আল্ছন, যাব কুদৃষ্টিতে সপুবী এক গাড় হয+_ 
-সধবাব একাদশী । ঞকগাডে ,বংশটা! খেলেন” গিবিশ 
খোধষেব জণা | 

জানলেই ভয, ন। জানলে নয । 

জানিস কত বঙ্গঠাট, ঘাটকে অঘাট অঘাটকে ঘাঁট। 

জানিনে, পাবিনে। নেইক ঘবে, 

এ ভিন কথায দেবতা হাবে। 

জানু, ভানু, কৃশান্ু, শীতের পবিভ্রাণ ।১ 

[১ কবিকক্কণ। বুকে ইণ্টু দ্যা, বোদে বসিয়া ও আগুন 
পৌহাইষ। শীত হইতে আত্মবক্ষা] 

জানেন ন। কৃখু, করতে আসেন সবকারি। 

জানে না শোনে না বামন, চানা৭ ক্ষেতে বুনে আমন। 

জানে না শোনে ন। মূলে, মাগকে ডাকে ঠাকরুণ বলে। 
জানে১ বাচলে মহব্বত রয় ।* 

[১ প্রাণে । ২ প্রীতি। ৩ 'পেলিয়ে যাইলে সব বাত 
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হবে। বাচিলে জানেতে মহব্বত রয়'স্আলালের ঘরের 

ছুলাল ] 

জাবর কাটা 1১ 
[১ চধ্বিত চর্বধণ করা] ৰ 

জামাই-আদব কব, বা, জামাই-আদরে থাকা । 

[১ “তোমাৰ অন্ুচবগ্ডলে। সন্ধান পেলে জামাই-আদর 
কববে না-শরত্চণ্ন্্রর যোডশী ] 

জামাই আস কামাইয়া, ছাতি ধব নাসাইয়া | 

জামাই এল কামাই কবে, বসতে দাও গো পিড়ে। 

কলপান করতে দাও ,গা সক ধানের চিড়ে ॥ 

জামাই এল বাড়ীতে, ভাত “নইক হাভিতে। 

জামাই ষে মরদ £ময়েব খেপাতেই পবিচয় । 

জামাইযেব গোদে শযা! জুড়ল, মেয়ে শোবে কোথা | 

জামাইয়ের জন্য মাবে১ হাস, গুটিশুদ্ধৎ খায মাস।' 

[১ পাঁমেবে। * পালমাষে বিয়ে। সংঙ্কত লৌকিক 
হণ্য-_ন্জামারর্থং অরপিতন্ত পাদেবতিথুযুপক|বকত্বম ] 

জামাইয়েব বড কৌচাব ফেব, ছু'বুড়ি কড়ি স্বতোৰ ফেব। 

জামাইযেব ভাই গৌজেব১ আলাহ। 
| ১ খুঁটিব। ২ সেবা, শ্রেষ্ট | 

জামাইয়ের ল।গি পিট। বানাই, 

এসে খায় জামাইয়ের ভাই । 

জামাত বোষে। আপনার মোফে১ ২ 

[১ মুষম্মচুবি কবা। অর্থাৎ ক্ষতি কবে। ২ নং ৭৬৬৭ ] 

জামাই হাবামখোব, আব বেরাল হাবামখোর | 

জামাত! দশনমে গ্রহঃ 1১ 

; ১ সংসদ বক্রঃ সঙ্গ ক্রুবঃ সদা মানধনাপহঃ| কন্তা- 
রাশিশ্থিতো। নিতাং জামাতা দশমে! গ্রহঃ ॥ ] 

আমিন দেষ মরতে গাছে ওঠে ইত্যাদি, নং ২৪৪৬ দ্রষ্টব্য । 

জায়গা জেনে বসি, জমি জেনে চষি | 
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জালছে'ড়। পলৌভাঙা, এ মাছ শক্ত তুলতে ডা । 

জাহাজ ডুবিয়ে ডোঙ্গায় চড়া, 
জিলিপি ফেলে তালের বড়া । 

জাহাজী ( ব। মানোয়ারী১ ) গোর! ।২ 

[১ টন11-0ঞ- বুদ্ধজাঁভান্ত | * বাব। একি ছেলে 
গে, যেন জাহাজী গোবা+__-'্গৃ্ত বন্থুর বিবাহবিভ্রাট ] 

জাহাজের কাছে জেলের ডিডি। 

জাহাজের পিছে নঙ্গর | 

জাভাজেব মাস্লেব ভর কি জেলের ডিডিতে সয়। 

ক্িতলেও ঘরের 'ভাঙ, হাবহল « ঘনেব ভাত 1১ 

[ ১ পা হালালে ঘলব ভাত জিতলেও ভাই] 

জিব* পুড়ল মাগ্তদোষে, 
কিকরবে আমার হবিহন দাসে | 

[১ পা-গাল। ২ নং ৭৪৫৯] 

জিবে দাতে সম্বন্ধ |১ 

| ১ “জিহ্বার সহিত দস্তেল পবাতি সদ্য পাইলে কাটে 
চগডাধাস। শে অনা যেমন, দস্ছেতে জিহবাতে তেমন, 

জিহবা জান দাশ্তির বেদন, দস্ত জানে নাগোপাল উড়ে। 

'রসনাবে কবে সদা দশন আঘা'ত?--ঈশ্বব গুপ্ত] 

জিলিপিব প্যাচ» । জিলিপিব ফেবে চলা । 
[ ১3: তোম!ব মনে জিলিপেন প্যাচতশবতচন্দ্রের 

পাকাস্ত খব পর্বব। ২ “যে সকল লেক দলখাট।''*জিলাপিব 
ফেরে চলে” আলালেব ঘরেব ছুলাল ] 

জিহবারে দিও না নাই», জিহব। বলে আবো খাই | 
[১ প্রশ্রষ | 

জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি৯ 1২ 

[ ১ পা মুখ দেছে যে, আহ|ন দেবে সে। ২ ভয় কি, 
জীব দিয়েছে যে, আহার দেবে সে*__শীলদর্পণ ] 

জিব বলতে লোক নেই ১ 
[১ ইচি পড়িলে 'জীব' বলে এমন স্ুহৃৎ নেই। "ছলে 
হাচিলাম জীব-বাক্য বলাইতে'--ভারতচন্ত্র ] 
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জীয়স্ত মাছে (বা, জীয়স্তে ) পোকা পড়ান ।১ 
[১ ভাল বটে জীয়স্ত মাছে পোকা পড়ে'--রামপ্রসাম, 
বিদ্ানুন্দর | “পোকা পড়ে ভীয়স্ত মাছে'-_দাশু রায় ] 

জীয়ন্তে এটো খাব, মরলে কাঁধে যাব । 

জীয়ন্তে না দিলে ভুড়ি, ম'লে দেবে বেনাগাছ মুড়ি" । 

জীয়স্তে না দিলে ভাতদলাটা, 

ম'লে দেবে কীর্তন পালাটা । 

জুতো মেরে গরুদান ।৯ 

[১ নং ২৩৯২ ] 

জ্বৃতে৷ মেরেছে, অপমান করেনি । 

জুতোর আবার পাখনা৯। 

[১ ক্ষুদ্র পাখা বা ডানা । অর্থাৎ ছোটলোকের স্পদ্ধ। ] 

জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ, নং ৭৪৯ ভষ্টব্য। 

জেগে যে ঘুমায়, তারে জাগানে।১ দায়। 

[১ পা তোলা ] 

জেতের» ওপর বাটা চড়ানো 1 

[১ জাতের । পা--ইজ্জছের | ২ শুক্ক, লভা, 01500181)63 
অর্থাৎ কলঙ্ক । ৩ পা_বসাণো ; দেওয়া । ৪ পা জেতে 

বাটা দেওয়া । “গোপালকে লিখতে যেতে দিও না, জেতে 
দিও না বাটা ; পুনশ্চ, এনেছি তোমার বাটা (পানের 
বাট। ) বলে দিও না জেতে বাটা”দাশু রাষ] 

জেনে শুনে খেলে গু কাজ কি পরে সিটকে মু? । 

জেলের ঝি, না জেলের হাসি কি।১ 
[১ অমৃত বন্গুর কপণের ধনে উদ্ধ ত ] 

জেলের পাছায় হাড়ি |, 

[১ “যি যাও, আমি তোমার জেলের হাঁড়ি হয়সঙ্গে 
যাব--বিয়েপাগলা বুড়ে। ] 

জেলের পৌঁদে* টেনা*, নিকারির* কানে ফোন ।* 
[১ পাঁপরণে। ৯ ছিন্ন মলিন বন্ত্রগড। ৩ মুসক্সমাঁন 
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মৎ্গ্ত-ব্যবসায়ী। পা-পাজারির (সমান অর্থ)। ৪ অর্থাৎ 
যে মাছ ধরে ও যে মাছ ব্যবসা করে, উভয়ের অবস্থার 

পার্থক্য ] 

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম পিত। 1১ 

[ ১ “হেমটাদ আমার দাঁদা হয়, কিছু বল্যেম না, জো্ঠ ভ্রাতা 
সম পিতা'_ লীলাবতী 

জেকের গায়ে জোক বসে১ না ।২ 

[১ পালাগে। ২ মনে কক্ছে, জোকের গায়ে জোক 
বসে না”শরৎচন্দ্রের একাদশী বৈবাগী ।--নং ১৫০৭ ] 

জে কের মুখে নন১ পড়া ।* 

[১ পা-ছুণ। “ভবেতে ভইল যেন জেঁকেব মুখে চুণ” 
_-খঘনবাম চক্রবর্তী । ২ 'জিলৌকামুখে লবণ প্রদান মাত্র 
জেক যেমন হয়” প্রবোধচন্দ্রিক! 1 গতামবা যা পেয়ে 
থাক তাই প'বে, এই কথাথ যেন জোকেব মুখে সন পিল" 
_আলালেব ঘবেব ছুলাল | 

জোদ্রনাতে ফটক ফোটে, চোবের মায়ের বুক ফাটে । 

জোড়া ভূক, নাটের গুক ।১ 

[ ১ নং ৩৪১, ৩৬১৬, ৪৫৭২ ] 

জোড়েব পায়বা । 

জোনাক পোকার মাধাবে শোভা । 

জোনাকি পোকা মানিক নিন্দে, খাদ নিন্দে পুকুর । 
গেবস্থেরে গরু নিন্দে, খেঁটা মিন্দে মুগডর ॥ 
জে! পেলে ঘাতে» মারণ । 

[১ গুপ্তভাবে ] 

জে।১ পেলে জোলায় বোনে । 

[১ শশ্ত বপনের উপযুক্ত যোত্র বা জো” । আবশ্ক মত 
জল পাইয়৷ মাটি নরম হওযাকেও “জো পাওয়া” বলে। ২ 
চাষ করে ] 

জোয়ার-ভাটার গঙ্গা ৷ 

জোয়ার মাত্রেই ভাটা আছে । 
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জোয়ারের গু ।+ 

[ ১ “সুপারিসওয়ালারা জোযাবের গুষের যত সাগরের 
প্রবল তবলে ভেসে চল্লো” ; পুনশ্চ, 'বরাথুরের! জোয়ারের 

বিষ্ঠার যত ভেষে ব্যাড়াচ্ছিলেন+_-ছতোম প্যাচার নকৃশী ] 
জোয়।রের জল কতক্ষণ | 

জোর যার, মুল্লুক তার ।১ 

[ ১ এখন জোব যাব মুল্রক তাব, টানাটানি ক'রে যে নিতে 
পারে -জামাই বারিক। “তবে আমার এই বায় যে জোর 
যার মুলক তাব”--দ্বিজেন্্ রায়ের ত্র্যহস্পর্শ ] 

জোরেব লাঠি নির্জোরেই বাজে। 

জোলাকে নমাজ সয়না । 

জোলাপ নিল রামস্তুন্দর, হেগে মালে পেঁচো। 

জোলাব কুকৃব যাডেই তুষ্ট, নং ১৬৫৩ দ্রষ্টব্য । 

জৌ ঘরে১ থাকে যে, আগুনের ভয় রাখে সে। 

[১ জতুগৃহে ] 

চ্ঞাতির শরু জ্ঞাতি। 

জ্রাতিশক্র পথে পথে, মন্কায় পারে শক যেতে। 
জ্ঞাতিশক্র সবখান্, কুকুরেও হয় না গঙ্গান্গান। 

জ্োোকাধ যায় আধাবে আসে, নং ৪০৫ দ্রব্য । 

জবকে ডরাই না, কাপুণিকে উবাই | 

জ্বর ন। ডর, কাপে থরথর | 

জ্বরুয়া১ দেখে জামীবের ভরা । 

[১ জরো রেগী। ২ অগ্পরসদুক্ত এক প্রকার লেবু ( ০10৪ 
৪০148) ] 

জ্বরে মার পর়ে১, খেতে ন। পেলেই ধায় রড়েছ। 

[১ পা-জ্র আর পর। ২ বড়স্বেগে দৌড়। 
খেতে না দিলেই পালায় ] 

জ্বরে কি করে, বাতিকে পুড়িয়ে মারে। 

% পা. 
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জ্বরে পায়, লা, পরে পায়» । 

[১ পা-জরে ধরেছে, না, পবে ধরেছে ।--গ্ঠপ্ত প্রণয়ের 
হঙ্গিত ] 

জ্বরে। ভিটায় তোলে ঘর, যে আসে তাবই জব । 

জ্বরের মাথাব্যথা, বিবাদে টেডা কথ|, নং ৫৮৩০ ডষ্টব্য | 

জ্বরে। কগী স্বপ্ন দেখে, চিড়ে আব তেঁতুল মাখে। 

জ্বরে রুগীর অস্থলে রুূচি১। 

বা, জবো কগী টকেব স্বপ্ন দেখে । 

[১ 'জরুয়া দেখিয়া যেহ কচক আম্বল'__গ্রকৃষ্ণকীর্ন | 
নং ১৫৫, ৭৬৮৮ ] 

জ্বলন্ত আগুনে ঘি।১ 

[ ১ জলন্ত অনল যেন ম্বত ঢালি দিল/-_কাশীবাম দাস। 
'জ্বলম্ত আগুনে যেন ঢেলে দেষ দ্বৃত'_-মাঁণিক গাঙ্গুলি। 

'জলম্ত অনলে কেন খ্বত দেহ ঢেলে' -বামেখববেব শিবাষন | 

“শুনি কুক্সী উঠিল ড্রুত জলন্ত অনল দ্বত'-দাশু বাষ। 
নং ২৪৪] 

জ্বাল। দিতে নেই ঠাই, জ্বাল! দেয় সভীনেব ডাই । 

জ্বালাব ওপর জ্বালা । ূ 

জআ্বীলাব ওপব পালাব বাড়ি । 

ঝকমাবির মাশুল ।১ 

[১ অর্থাৎ ভুলেব জন্ ক্ষতি। “এট! ঝকমারিব মাশুল 
নবীন তপশ্বিনী ] 

ঝগড়াঝাটির হদ্দ, ভূতের বাপের শ্রাদ্ধঃ। 
[ ১ নং ৬৩২২ ] 

ঝগড়াটে না ঝগড়া ক'রে, মাদার গাছে পৌদ ঘ'ষে মরে। 
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ঝগড়াটে লোক যারা ঝগড়া নাহি পায়। 
বেনাগাছে চুল জড়িয়ে কৌদল ভেজায়১ ॥* 

[১ পা-বেনাগাছে পোদ (বা, গা) টুলকে গড়াগড়ি 
যাষ। ২ “বেনাগাছে ঝুঁটি বেধে করায় কন্দল-_-বামেখরের 
শিবায়ন। “বেণাগাছে জড়িয়ে চুল বিনা দোষে কব কৌছুল” ; 
পুনশ্চ, 'সেয়াকুলে জড়িয়ে চুল ঝগড়া তোর জানি লো-_ 
দাশু রায়] 

ঝড় গিয়ে ঝাপি, বয়স গিয়ে বিয়ে । 

ঝডে১ কাক মবেখ্ ফকিবের কেবামতি* বাড়ে ।ঃ 

[ ১ পাঝছে বাজে : ঝড়ে বানে। ২ পা--ঘর পড়ে। 
৩ কেব'মত - বুভভরুগী দৈবশক্কিব খাতি | ৪ পা_বানে 
বাতাসে বক মবে, ফকিবে বলে কেরামত ফলে ।- 
নং ১৪৮৮ ] 

ঝড়ে পড়ল কলা, বউ বলে-_-এই বেল] ।১ 

[ ১ নং ৫৮৩৯ ] 

ঝড়েব আকাব .ঝগডা । 

ঝড়ের আগে উডি১ ছে(টেহ। 
[১ উর্ভিধান। পা-টোপা। ২ পাধুলো ওডে ] 

ঝডেব আগে এটে। পাত । 

ঝড়ের আগেকলাগাছ ।) 

[১ 'কদলী যেম্ত ঝডে+কবিকঙ্কণ ] 

ঝড়েব মুখে শুকনো পাতা । 

ঝড়েব সময় খই ভাজে । 

ঝড়ো কাক । 

ঝঁকে ঝাঁকে টিয়া পড়ে, যার যা" আধার সে তা! ধরে 
[ ১ খাছ অর্থে ] 

ঝাকেব কই ঝাকে যায়। 

ঝাঁঝরি বলে ছুচকে-তুমি বড় ফুটে 1১ 
[১ নং ২৯৭৮-৭৯, ৩২৪০) ৪৯০৫ ] 
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ঝট দিয়ে১ বিষ ঝাঁড়ানো ৩ 
[১ পা--মুড়ো ঝট] দিয়ে); ঝেটিয়ে ; খেংরে। ২ পা 
ভূত। সর্পদষ্ট বা ভূতে পাওয়া লোককে প্রহার দ্বারা 
রোজা ক্বস্থ করার প্রথা হহতে | আজ মুড়ো খেঙ্গরা দে 

বিষ ঝাঁড়ব_-একেই কি বলে সত্যতা । 'ঝাটাগাছটা 
গেল কোথায়, শর একলার ভূত ঝাড!ন ঝাট্িয়ে দিই? ) 

পুনশ্চ, এর শাস্তি দেবো, ঝাট। দিয়ে বিষ ঝাড়ান ঝাড়বো?-- 
নবীন তপন্থিনী। 'েটিয়ে বিষ ঝেড়ে দ্েব'_-অমৃত বন্ুর 
বিবাহবিভ্রাট ] 

ঝাড় ঝাড় উচ্ছের ঝাড়, ঝাড়ে মূলে তেতো। তার। 

ঝাঁড় বুটা কেটে মুন্সীয়ানা খরচ করা ।১ 

[ ৯ “কেহ উলান ব্রাঙ্গাণের সাম মুখফোড় রকমে খভিপ্রায় 
একেব!রে ব্যক্ত কারে, কেহ বা রষ্জনগবাসদিগের ভ্তায় ঝড় 
বুট! কাটিমা মুন্সিয়ানা খরচ করে, আসল কথা অনেক 
বিলম্বে অতি স্ুপ্ষরূপে প্রকাশ হয় আলালের ঘরের 

দুল'ল ] 

ঝাড়ের কঞ্চি। 

ঝাড়ের১ দোষ । 

[ ১ গোষ্ঠীর হন্গুরপ ] 

নপানে উঠলে বাপকে শালা বলে, নং ২৪৬৫ জষ্টব্য। 

নাডের বাশ পড়ে না, নং ৩৩৪০ দুষ্টব্য। 

ঝাঁড়ের সব সমান, কেউ দেয়ালগিরি, কেউ লাহান। 

ঝারি চোখ, উনান ঘর, বাদী চোর, বউ মুখর | 
ঝাল১ দেখেছ; না, কড়ি দেখেছ ।২ 

[১ পাঝালি ( ক্ষেত্রে সেচনী করিয়া জল তুলিয়া 
ফেলিবার খনিত কুস্ত )। ২ অর্থাৎ মজুরির পয়সা দেখিয়াছ 
কিন্ত কাজ যে কত শক্ত তাহা দে" দাই ] 

ঝাল মরিচের লাল চামড়া । 

ঝিকে মেরে বউকে শেখানে। 1১ 

| ১ নং ৩৫৪০ ] 
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বিঃ জবা শিলেৎ বউ জব্গ কিলে। 

পাড়াপড়শী জব্দ হয় চোখে আঙুল দিলে । 

[১ পা--হুনুদ ঃ বউ, মাগ। ২ পা-সাপ গব্দ দিজের ৃ 

মূলে। সিজ -কণ্টকবিশি মনসা দিজ, 611120%919 

11617110118 ] 

ঝিঞ্েনাড়া কবা । 

বিঞ্েফুল ফোটা! ।১ 

[১ অর্থাৎ সন্ধ্যা হওযা, আু শেষ ভওযা; ঝিঞ্লেফুল 
সন্ধ্যায় ফোটে । 'আব বেল! নাই ফুটলে! ঝিঞ্েব ফল। 
তোব ভাঙলো চাত আব পাকালে। এখন চুল ॥+-ন 
যাত্রাওযালা। কিন্তু--মখন বিঝেঃ ফুল শশা ফুলগুলো 

ফোটে, চিবক'লই সেই কালটাঁতে বাববাল! বল! যাষ 
_তাবকচন্ত্র চুডাম্ণ্ব সপত্বা নাটক (১৮৫৮) ] 

ঝি দিলেও জামাই নয়, মা দিলেও বাপ নয়। 

বিনুকমাত্রেই মুক্তা হয় না। 

ঝি মেরে বউয়ের শিক্ষা ১, বউ মেবে নেই বক্ষ | 
[১ ৮২ 9৫৩৪ ] 

বিয়ে চায় বর, মায়ে চাঁয় ঘব। 

ঝিয়ের জ্বালা বুকের খোচা পুতেব জালা ভূতের বোঝা । 

বির ঝি, করবে কি। 

ঝোপ বুঝে কোপ ।১ 

| ১ বাঙালিরা কোপ বুঝে কোপ ফেলিতে পটু হতো 
প্যাচার নকৃশা। ঝোপ বুঝে কোপ মাবেন'-আলালের 

ঘবের ছুল'ল। 'আযাদেবও ঝোপ বুঝে কোপ! মটকা 
যেবে বসে থাকি'--কুলীনকুলসর্বস্ব । “ঠিক বেট বুঝে 
কোপ মেরেছ'--ছিজেন্দ্র রাষের চন্দ্রগুঞ ] 

ঝোলে অন্বলে এক করা১। 

[১ "অর্থাৎ দুই স্থখাদ্ধ একত্রে মিশাইলে অথাগ্থ হয় ] 

ঝোলে ঝালে অস্বলে, বেগুন সব ঠাই চলে ।১ 
[১ আমরা বাঙ্গালী এক রকম বেগুন বললেই হয়, খাতে 
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দাও তাতেই আছি, ঝালে ঝোঁলে চচ্ছড়ি অন্থলে?- “অমৃত 
বন্থর বাহবা বাতিক ] 

ঝোলের লাউ, অন্বলের কু । 

টক্ কাজি, নুনের ক্ষয় কপণের ছিগুণ হয়। 
টক্, ঝাল, কড়া ভাতার১। 

[১ এই তিনটি নাকি স্ত্রীলোকের বাঞ্ছনীয় ] 
টক পালঙের শাক, ছু'ভাগ ক'রে রাখ। 

টক্ টে'সে। আটিসারা শস্যশূন্ত আস্ভরা। 
এই আম বিলাবাব ধারা ॥ 

টকের জ্বালায় দেশ ছাড়লাম, ঠেতুলতলায় বাস। 

বিল টন্দ টস্১, আমানি পাথর ছুইৎ, ভাত গণ্ড। দশ | 
| ১ অর্থাৎ রসের আধিক্য, দবদ। পা_মামার বড় রস, 
মামীর বড় রস; পিসীর বড় রস, মাসীর বড় রস। ২ পা 
আমানি পাথর-পাথর ; এক পাথর আমানি। ৩ পাঁ- 
লঙ্কা ] 

টাক, প্রকৃতি, গোদ, মরণে হয় শোধ। 

টাকাও দিলাম আশী, বিয়েও করলাম দাসী । 

টাঁক টাকা কব তুমি, মামল! কর নাই। 

বল বল কর তুমি, রোগে পড় নাই১ ॥ 
[ ১ নং ৫১৯৭ ] 

টাক] টাকা টাক] । 

গোপল। হল গোপাল জ্যেঠা, মঙ্গলা হল কাকা ॥ 

টাকা, তুমি যাও কোথা ? পিরীত যথা । 

আসবে কবে? বিচ্ছেদ যবে॥ 

টাকা, তুমি যারে বাঁকা, তার বৃথাই জনম রাখা । 
টাকা* থাকলে মেড়াকাস্ত, দেশের মধ্যে বুদ্ধিমন্ত | 
টাক। থাকলে রামা শামা, শর! দেখে ছুনিয়াখানা । 

* এই সকল প্রবাদ 'টাকা' স্থলে 'কাড়' ৰা 'প্পা' শব্খ কখনো কখনে। বাবৃত হয়। 'কড়ি' 
শন্ধ ভষ্টব্য। 
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টাক। দিয়ে টাক! ফাদে, হাতী দিয়ে হাতী বাধে। 
টাক! দিলে, কান ছুণ্ডী বিয়ে করতে ভুড়োহুড়ি। 

টাক। দেখতে গোল, থাকলে গোল, না থাকলেও গোল । 

টাকা বেটা বড বেট, টাক বেটা পাথরকাট। | 

টাকায় টাকা আসে৯। 

[ ১ পা-আনে ] 

টাকায় নিভায় মনের জালা, আপন বাপে ডাকে শালা১। 
[ ১ নং ২৪৬৫ ] 

টাক যার, মামলা তাঁর ।১ 
[১ কা যাব মকদামা তাব-শবৎচন্দ্রের ষোড়শী ] 

টাকাব নম ভাগ্যধর, আপন বানায় পরেব পব। 

টাকার নাম ময়নার ছা", মিছ্ায় কবে সাচার বা” । 

টাকার নাম মহাশয়, যা কহাঁও তাই কয়।১ 
[ ১ নং ৭৮৫৫ ] 

টাকাব নামে কাঠের পুতুলও হা করে। 

টাকার বলে ছুনিযা চলে । 

টাঙ্গন ঘোড়ার১ বাচ্ছা । 
[ ১ বলিষ্ঠ পাশাড়ী ঘোড়াব। 'পার্বত্যা টান তাজী নিল 
ছুই ঘোড।”--কবিকঙ্কণ। (তাজী- আরবী ঘোঁড়া)।-- 
প্রবচনটি বিদ্রপে প্রযুক্ত হয় ] 

টাঙ্গন ঘোড়া খায় ষ।, বেতো। ঘোড়াও চায় তা। 

টাটুকা কড়ির ঝাটকা জবাব। 

টাটের১ নৈবিষ্ঠি, কাঠের চি'ডে। 

পেট ভরে খা আমার কিরেখ। 
[১ ঠাট - পূজার তাত্রপাত্র বিশেষ । ২ কিরা -্বপথ 1 

টান্ দড়ি খাড়া ছে'ড়ে। 

টান্বার যে সে ন! টান্লে, লাভ ত নেই কেবল কালে 1১ 
[১ পা-দেবার যে সে না দিলে, লাভ নাই কেবল 
কাদিলে। নং ৪২৫৪, ৬৬৯১ | 
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৩৫৮০  টান্লে পাই, না টান্লে ছাই। 

টায়ে টায়ে মিলিয়ে দেওয়া, নং ২৮৩৪ দ্রষ্টব্য । 

৩৫৮১  টিকটিকির দৌড় বাদার১ গোড়া । 
[১ বাদা-্নিক্ন ভূমি ] 

৩৫৮২ টিকে ধরাঁবার জামিন চাই | 
৩৫৮৩  টিটির পাখী চায় গাও শুকাতে । 

৩৫৮৪  টিপ.টিপ. জল পড়ে, পাথরের ক্ষয় করে। 
৩৫৮৫ টিপটিপার১ ঘানি, আধা তেল আধা পানি । 

[| ১ ফিকিরের ] 

৩৫৮৬ টিপ. বোঝে না, টাপ. বোঝে না, সেই বা কেমন মেয়ে । 
ধর খে।ঝে না, চর বোঝে না, সেই বা কেমন নেয়ে ॥১ 

[ ১ পংক্তি-বিপর্যযঘও দেখা যায় ।-_নং ৩৮০৭ ] 

৩৫৮৭ টিপমার।১ বসে খায়, বড়গল। দরবাবে যায়। 
| ১ সেষানা। পা-টিপ মারে] 

৩৫৮৮  টুন্টনির হয় ন গরুডেব পাখা । 

৩৫৮৯  ট্রনী কথ। ক'স্নে, টূনী কথা ক'স্নে। 

বরঘাত্রীর জুতো! কুকুরে নেয়, টুনী কিসে কথা না কয় ॥ 
৩৫৯০ ট্রপতুজঙ্গ হওয়া ।+ 

[ ৯ “মদ নুবগী খেষে টুপতভুক্জ হয়ে ব্মাতার মুখে চুণকাঁলি 
দ্চ্ছ'__হুচ্তোম প্যাচাব নকৃশা । 'জ্ঞানশৃন্ হইয়া তো অথবা 
টুপভূজঙন্ূপে থাকিলে কি ফল+'_ম খাওয়া বড দায়। 
'মদ খাইমা টুপভূজঙ্গ হইয়া”__রাজনাবায়ণ বন্গুব আত্ম- 
চরিত। টেকটাদের উক্ত পুস্তকে বাক্যটিব এইরূপ ব্াখ্যা 
কর! হইয়াছে--“টুপ.ভূজঙ্গ অর্থাৎ ভূজঙ্গ ভূজকুড়ি, অর্থাৎ 
মগ্যপানের পর বাক্যশক্তি গতিশক্তি হীন অবস্থ! আপন । এ 
অবস্থায় শরীর জড়সড হইয়া থাকে, ঘাড নেটিয়ে পড়ে ও 
চোখ ছুটি ঝিময় ও মিটমিট কবে, *ব ইচ্ছা হয় যে পক্ষী 
হইয়া ছাতের উপব হইতে উড়ি। ভো। ও টুপসভুজঙগ এর! 
মাসতুতো। পিসতৃতো তাই!” অর্থাৎ মদ্দের নেশায় বুদ 
হওয়] ] 

টেকো মাথাক্স উঠল চুল ইত্যাদি, নং ৬৪৯৭ জরষ্টব্য। 
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টেকে] মাথায় ক্ষুব বুলানো ।* 
[ ১ নং ১৭১২] 

টেকা, বা টেকা দেওয়া ১ 

[১ তাস খেলা হইতে । পাজীব টেক্কা ও বজ্জাতেৰ 
বাদশা; পুনশ্চ, হিন্দুধর্মের বাপের পুণো ফাকি গেখাবার 
যত ফিকিন আছে, গৌঁসাইগিবি সকলেব টেকা, -€তোম 
পাচার নকৃশা। পঢেব ঢেব বদমাষেসা দেখেও এলেম, 
কবেও এলেম, কিন্ত মামা"মামীতে টেক্কা মেরে দিয়েছে?- 
গিবিশ ঘোষের প্রফুল। পের ঢেব মেযে মাছুয গ্াখিছি। 
কিন্ধু এ একেবাবে মেযেমাম্থষেব টেক্কা+_ছ্বিজেন্্র বাষের 
বিক্ছ। “এত বদ'ই কিসেন, ও যে দেখি সকলকে ?)ক্কা 

দিতে চাষ ববীন্দ্রনাথ ] 

টেনে বুনতে১ কুলায় না ।২ 

[১ পা বাধতে । ২ অর্থাৎ অভাবে সংসাব ] 

টেপা মোডল 1১ 
[১ অর্থাৎ যে গা টিপিয! গোপন ইঙ্গিত কণে ] 

টেরা চোখ১, মাথায টেবি, পিঠে কুঁজ, গলা গদ্রগডি। 

হু'চোখ ভাসা, এক চোখ কানা, বজ্জাতেব এই নিশানা ॥ 

[১ পা-এক চোখ টেকা ; চাউনিতে টেবা; চোখে টেবা 
ইত্যাদি। ২ কটা বা হল্দে ] 

টোকাপানা মাথাটি, খালুই১ পানা পেউটটি। 
[১ বাশনির্শিত পাত্র, যাশাতে জেলেবা মাছ বাখে ] 

টোপ ফেলতে মা খায় না ইত্যাদি, শং ৯৫৫ ডর্ব্য। 

টোপ ফেলে মাছ ধব1৯», বা, চাবে মাছ আনা । 
| ১ টোপ ফেলে মাছ ধবাব মত” দাশু বাধ ,সেষে 

টোপটি ফেলে কসে আছে শ্তায়শা হস্ ৩ খাসুনে ঠার+- 
মনোকখোহন বসু ] 

ঠকচাচার দরবাব 
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ঠক বাছতে গঁ। ওজড়।১ 
[ ১ নং ১৪০৭। “ঠক বাছতে গঁ! ওজড ভইবে” মদ 
থাওয়া বড দয়! 'সকল দেবতা£ সমান, ঠক বাচতে গী 
উভ্ডোড+-শীলদর্পণ | সদ্ব'ব এক'দশীতে প1-উদ্জুড। 
“কেসি বামশিকে খাটালে ঠক বাছছ্ছে গা 'গদ্াড হয়ে যাবে? 
- শবৎচন্দ্রর পঞ্ট/সমাজ ] 

ঠকের মুখে বকের গু । 

ঠন ঠন্ মদনগোপাল, মাগ ছেলে নেই, পোড়া কপাল । 

ঠাই-গুণে কালি, ঠাই-গুণে কাজল । 

ঠাকরুণ গো ঠাকরুণ, 

তুমি কোট চালতা, আমি কুটি লাউ। 

আর গতরখাকী১ বউকে বল- ধান কুটতে যাউ ॥খ 

[ ১ পাল্গত্তবকুা। ২ অর্থাৎ সব চেঘে পরিশ্রমের কাজ 
বউ?য়ল জন্য] 

ঠ।করুণের গণ্ভ চমৎকার, বিইয়েছেন এক বাঁদর-অবতার | 

ঠাকুর দোলে ওঠেন । 

ঠাকুরকে দেখিয়ে কলা, নৈবিদ্ধি নে ছুটে পালা । 

৩৯১ 

ঠাকুর গড়তে কুকুব গডে, নং ২৩৩৮ জষ্টব্য । 

ঠাকুর ঘরে কে? না, আমি কলা খাইনি 1১ 

[১ শবনাটকে প্রধুক্ত 0 

ঠাকুর ছোট, নৈবেছ্া বড় । 

ঠাঁকুরজ।মাই, চাকরি কামাই, মাসে ছঃদিন এসো । 
ঠাকৃরঝিকে যেমন তেমন, আমায় ভালবেসো ॥ 

ঠকুর পায় না ঘোলের পানি, বাস্ুয়া চায় দই একখানি । 
ঠাকুরবাড়ীর প্রসাদ মারো, বাজাব্ৰ ভাও জান কি।১ 

[১ নং ১৯৮৭ ] 

ঠাকুরে১ করলে হেলা, রাখালে মারে ঢেলা | 
[১ পাঁভাতারে । ২ পা-যারে ঠাকুর করে হেলা, 

তারে রাখালে মারে ঢেলা ] 
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ঠাকুরের চেয়ে ঠাকুরের* নাম বড় । 
[ ৯ পা-কুকুরের ] 

ঠাকুরের ঠাকুরালি, মজুরের মজুরালি । 
ঠাটঠমকে বিকায় ঘোড়া । 

ঠাঁটের ঠাকুর, নাটের গৌসাই* ।খ 
[১ নং ৩৪৭৭1 ২ “ঠাটের ঠাকুর বট, নাটেব গৌসাই” 
জশ্বর গুপ্ত ] 

ঠার।র ঠারীর১ ঘর । 

কারো কখনো! মাথাবাথা, কারো কখনো জর ৷ 
[১ অর্থাৎ অতি-পিবীততব ] 

ঠারে-ঠোবে উনিশ বিশ, দাদার কড়ি দিদিকে দিস। 

ঠাবে-ঠবে বুঝতে নারে, বাঙ্গাল আর বলব কাবে। 

ছু'চাব লাখি পড়লে ঘাড়ে, তবে বাঙ্গাল বুঝতে পাবে ॥ 
ঠিক ছুপুব বেলা, ভূতে মারে টেল, 
বলা কতই জানে খেলা । 

ঠিকের জমি, নিকের১ মাগ। 
[১ নিকা গ্রসলম।ন বিবাচপন্জতি-বিশেষ ] 

ঠকবে-ঠাকবে আনাবে, তেমাথায় হাড়ি হালাবে। 
ঠ'টো। জগন্নাথ ।১ 

[১ হস্তহ্থীন জগপ্নাথেব মত অবশ্য ] 

ঠঁটোব বাদব। 

ঠেকবি যখন, শিখবি তখন ।$ 
[ ১ পা--ঠেকেছি যেখা শিখেছি সেথা ।--নং ১৯৯৩ | 

ঠেকলে বাঘে ঘাস খায়। 

ঠেকারে-গেদারে৯_ ছাড়া, পথ থাকতে কানা-_বুড়ী! 
[ ১ অর্থাৎ দেমাকে ] 

ঠেকে ঠ'কে হল যেই মূর্থের ভূত। 
দেখে শুনে হল সেই পণ্ডিতের পুত ॥» 

[ ১ নং ১৯৯৬] 
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ঠেকে শিখন, দেখে শিখন, বেকুবের কথ। চিকণ । 
ঠেকে শেখার চেয়ে ভাল দেখে শেখা ।১ 

[১ নং ১৯৯৬ ] 

ঠেঙ্গাড়ের গদ্দি খোজে ঝোপ । 

ঠেটা» লোকের মুখে আট, বাইরে থেকে কাটে গাউ। 

[১ শঠ। পা-টেটা( ₹ছুষ্ট )] 

ঠেঁটার জন্ত ঝে'ট1 1, 
[ ১ পা-ঠেটাকে ঝে'ট] ধরলেও মানে না] 

ঠেলাঠেলির ঘর, খোদায় রক্ষা কর১। 
| ১ নং ৪১৪১, ১৯৮৩, ৮২৬৮, ৮২৮৬ ] 

থেল। দিয়ে গঙ্গায় ফেলা । 
ঠেলায় পড়ে ঢেলায় সেলাম 1১ 

[১ অর্থাৎ পিয়া গিয়াও ঢেলাকে সেলাম করিতেছি বলিয়া 
সন্দ্রম বক্ষ করা] 

গেলার নাম বাবাজী১ ।২ 

| ১ পা-শাহ মাদব (পীর বিশেষে )। 

ঠোটকাটা কাক। 
ঠেটে ঠেকান্, খান না। 

ঠোটের বলও বল, দাতের বলও বল। 

২ নং ১৮৭০ ] 

ডবল পয়সা দমে৯ ভারি, কড়ি নাই মালে কড়ি। 

[১ ওজনে ] 

ডাইনে আন্তে বায়ে নেই৯। 
[১ পা বায়ে কুলায় না। দেখতে প!চ্ছি ডাইনে আনতে 

বায়ে কুলায় না জলধব মেন ] 

ডাইনে উচু বায়ে উচু», লাভ হয় কিছু কিছু। 
[১ চক্ষুম্পন্মন ] 
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ডাইনে ফণী, বামে শিয়ালী । 

দ্হি লে" দহি লে" বলে গোয়ালী ৷ 
তবে জানিবে যাত্রা শুভালি ॥১ 

| ১ ডাকের বচন ।- নং ৫৭০৮, ৬১২২] 

ডাইনে বায়ে চিনির নৈবেছা। 

ডাইনে বায়ে জোড়া পীানা১। 
[১ পা-জোড়া বলি] 

ডাইলের মধো খেসাবি৯, দেবতার মো বিষা'রীঘ। 

[১ বৈচ্চকমতে অধিক সেবনে খঞ্ত্বকারী, অতএব নিকৃষ্ট 
(খোঁডা করে বলিয়া ইহার অন্ত নাম খুঁড়িয়া বা ধুঁড়ে ডাল) । 
২ বিষহ্রী -বিবধ্বী, মনসা ] 

ডাইলের মধ্যে খেসারি, বামুনের মধো অধিকারী | 

[১ ইহার প্র 'শাকের মধ্যে পুইখান্ডি এন্ধপ অধিক বাক্য 
পাওয়া যায়। কিন্ত পুই নিরষ্ট নয, উৎ্রুষ্ট শাকের মধ্যে 
গণনা কর! হয়। নং ৬৬০৪, ৭৮৭২ দ্ষ্টব্য। অধিকাবী 
পূজারী ব্রাহ্মণ ] 

ডাইলের মধ্যে মস্ত্ররি, মানুষের মধ্যে শ্বাশুড়ী । 

ডাক ডুব মুঠো”, আর সব ঝুটো। 
[১ ইঞ্টদ্েবতার নাম করা | ২ গঞঙ্গান্মানাঙ্গি। ৩ মুষ্টিভিক্ষা ] 

ডাকে পাখী, না ছাড়ে বাসা । 

উড়ে বসে খাবে হেন আশা । 

উড়ে পাখী যায় না, তখনি কেন যায় না ॥১ 

[১ উষাকালে যাত্রার শুভ সময । খনার বচন। ভতীয় 
পংক্তিব পর আরও ছুইটি পংক্তি দেখ! যায়-'ফিয্নে বায় 
বাসে, না পায় দিশা । খনা ডেকে বলে--সেই সে টিষাঃ। 
কথনে! কখনো প্রবচণটি-__“ডাকে পাখী না ছাডে বাসা, সেই 
জানিবে আসল উধা”--এইরূপ পাওয়া যায় ] 

ডাঙায় বাধ জলে ইত্যাদি, নং ৩৩৮৬ জষ্টব্য | 

ডান কান উভ* ক'রে মলে কাশীতে স্বর্গ হয়। 

[১ উচু] 
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ডান হাতে গু খাওয়া । 

ডানাকাট? পরী । 
ডা'নের নজর পু ই-বাদাড়ে 1১ 

[ ১ শং ৩১৯৫১] 

ডা'নের মাথায় সবষে ফোড়ন । 

ডা'নের মায়া বোঝ। ভাব । 

ডা'নের হাতে১ পো সমর্পণ 1২ 

[১ পা-কোলে। ২ আনুতি বস্ুব কুপণের ধনে এইকব্প 
পাঠ আছে। 'হল '্ডাহণেপ কেলে ছেলে ঈপা৮ ঈশ্বর 
গুপ্ত | 'ডাহনের হাতে ছেলে দিশ্বাস কবা যাষ না 
শ্বত্চন্দ্রের নববিধান | পুন», বিলেন কি? ভাব চাবি 
আপশাব কাছে? একমাত্র পুত্র সমপদ ডাভনিব হাতে ?-- 
লশোডশী] 

ডাঁলছাড বাদব। 

ডালভাও1১ ক্রোশ। 

[১ অর্থাৎ গাশুছ্ব ডাল ভ।ডিযা লই শুকান পর্য্যন্ত যতদুর 
চলা যায় ] 

ডিগবের১ মরণ ডালে খালেখ। 

[১ পা-ডানপিটেব $ ডাবপাডেব )ডেকরাব 3 গে'য।রের; 
লাপড়িতঙউব ইশ্যাদি। ২ পামাঠে ঘাটে) গাছের 
ক।গ(য। নং ২৬৪৬] 

ডুবতে গিয়ে শেওল! ধবে ।১ 
[১ নং ৬৬৭০ ] 

ডুব দিয়ে খাই পানি১, আল্লা জানে আর আমি জানি । 
[ ১ অর্থাৎ বোজাব সময ] 

ডুব দিয়ে জল খেলে গলায় বাঁধে ।১ 
[১ “বাহবা ঘটিবাম, ডুব দিযে ৬ল খেলে গলাষ বাধে" 
সধবার একাদশী ] 

ডুব দিয়ে জল খেলে শিবের১ বাঁপও টের পায় না। 
[১ পাঁ-একাদশীর। ডুবে জল খেলে শিবের বাবার 
সাধ নেই যে টের পান'শ-হুতোম প্যাচার নকৃশা। "ডুব 
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দিয়ে জল থায় শিব নাহি টের পায়'--ঈশ্বর গুপ্ত । '“ডুবিষ়ে 
সলিল যদি সীমস্তিনী খায়। শিবের অসাধা, স্বামী দেখিতে 
না পায়_বিয়েপাগলা বুডো ] 

ডুব দিয়ে জল সবাই খায়, 

লোকের কাছে উপোসী জানায় । 

ডুব দিয়ে পানি খাই, সারাদিন রোজা থাই ১ 

[ ১ নং ৩৪৯ ] 

ডবল না” ত ডুবিয়ে বা? । 

ডুবালে সমুদ্র-জলে, পাষাণ কি কতু গলে । 

ডরবে ডুবে জল খাওয়া |১ 

| ১ “বাবা, ভাল ডুব ডুবে জল খাচ্চ--তোমার পেটে এত 
লিছ্যা”মদ খাঁওয়। বড দায় ] 

ডুবেছি, না, ডুবতে আছি, দেখি পাতাল কত দুর ।১ 

[১ 'ডুবেছি না ডুবতে আছি, পাতাল কত দৃব দেখি-- 
গোপ।ল উডে। “ও ননদি পাতাল কত দূরে, আমি একবাব 
ডুবে দেখব ) পুনশ্চ, “ঢুবিলাম যগ্ভপি ৩বে পাতাল দেখিতে 
হবে দাশু রায়। 'ডরবিয়াছি দেখিব পাতাল কত দৃর'- 
ঈশ্বর গুপ্ত । “ডুবেছি, না, ডুবতে আছি-আমি হাহকোট 
পর্যাপ্ত যাব স্মৃত বস্গুব বিবাহবিন্রট | “খন ডুবেছ 
তখন পাণ্তাশ দেখে ছে গিবিশ ধোনের পুণচন্ত্র ] 

ডুমুরের ফুল, সাপের পা।? 

[১ অর্থাৎ অগোচর বস্ব। “ইদানা ডূমুরেব ফুল, হয়েছ 
তাতে প্রতিকূল, তোমার প্রতি শামি হতে নারি-্দাশু 
রায়। “বাপরে আজকাল যে ডুমুরের ফুল হয়ে উঠেছেন, 
কেবল বড় বড় লোক নিয়ে ব্যস্ত, আমার মত গরীব লোঁকের 
সাধ্য কি গ্সাপনার কাছে ধেধা/_শিবনাথ শাস্ত্ী ] 

ডুলি পার করবি ত ঘোড়া পার কর। 

ডেও* ডেফল, চুকাৎ লাগে নারকল। 
[১ বড়, অর্থাৎ উৎকৃষ্ট 1 ২ টক] 

ডেকরার মরণ গাছের আগায়, নং ৩৬৬১ দ্রব্য । 
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ডেকে বলে ভাড়ানী৯» ছেলেব বে'তে* চাই আড়ানীৎ। 
[১ ভাড়াকরা ধানভানানী 7 60711611057 1802002 | 
২ বিবাহে । ৩ চাদোয়। ব। বড ছাত|। “ভা ড়ানাব বেটার 
আডানী যায় সঙ্গে -ধাশু বাম] 

ডেকে শাল১ নেওয়া । 
[ ১ শাল _বুহৎ শূল, অর্থাৎ আঘাত, ছুঃখ (শিচীন জদয়ে 
গুরু শাল+-কবিকন্কণ )। পা-ধাড (অপপাঠ )। 
নং ৩৭৭৫, ৩৭৮৪ ] 

ডোব। দেখলেই বেঙ লাফায়। 

ডোমকেঃ নেই যমের ভয। 

| ১ ডোম বাহ কবে 
বোগেব য় শাহ] 

ত৬থবা, নোংবা সাফ কবিযাও 

চ্ডোমকে পক্ষী ভাঁডে শযবদক হতাযাদি, নং ৮৬৪৫ ভরঞ্ুব্য | 

ডোম-ডোকলেব* খব। 

| ১ ছোবল বা ডোবলা-অবন্রার্থে হান, হতভাগ্য 
( ডাকল) 

ডোম পণ্ডিত 1, 
[ ১ ডোম জেলে প্রা) যদি পণ্ডিত হয। কিন্তু পশ্চিম 
বে ধশ্বঠ।কুক্বে প্রঙ্জাবাকেও ডোমপ্তিত বল্প, যথা__ 
'আমি কি ডোম যে ধন্মশাস্থ শিখে ধম্মপণ্ডিত হব'--কুলীন- 
কুলসর্ধবস্ব ] 

ডোম, বাগদী, হোডেল২১ জাত, 

পোষ মানে না আধেক বাত। 
[১ হোডাল্চোব ] 

ডোমেব চুবড়ি ধুয়ে (বউকে) ঘরে তোলা১। 
[১ পা-( বউকে) আনা । “আমাব শাশ্ডগী ত আমাষ 
ডোমেক চুবডি ধুয়ে আনেনি+_অমৃত বন্থব চোবের উপব 
বাটপাডি। 'আমি এমন ডো, চুবড়ি ধুষে বৌ ঘরে 
এনেছিলাম যে একেবাবে মূলে হাবাত'-- অমৃত বন্ুৰ গ্রাম্য- 
বিভ্রাট । এখানে ডোম জেলে (প্রা) ] 

ডোমের পুত, যমের দূত ।১ 
[১ নং ৫৫৩৭ দ্রষ্টব্য ] 
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ডোলভরা আশা, কুলোভর! ছাই । 

ডোুলে গরু, শামুকে ধান, নং ২৯২৭ জষ্টবা 

ঢলা-ঢলা লাউয়ের পাতা, তোমার ভেয়ের গোণা-গাথা |১ 

[১ পাছে শনদ লয় তাই ভাজের শাস।নো ] 

ঢাক ঢাক্ গুড়, গুড়,।£ ূ 

[ ১ কোনও বাপার লুকাইবার চেষ্টা । “ভূমি এখন আপনার 
জন, তোমার কাছে ঢাক্ ঢাক গুড. গুড় কি*-বিষেপাগলা 
ঝুড়ো। মহাশয়, ঢাক ঢাক গুড়, গুড. আর চলবে না, 

পাড়ায় র1৯'__লীলাবতী ] 

ঢাক ঢোল বেজে গেল, কুলোর ডুগড়ুগি। 

ঢাক থুয়ে চণ্ডীপাঠ। 
ঢাক থে, পাছাড়১ লাগ । 

| ১ পিছন হইতে কোনর ধরিয়া! আছাড ] 

ঢাঁকন খোল নাচন দেখ । 

ঢাক-বাজানী ।১ 

[১ পরের নিন্দা ষে রাষ্ট্র করিয়া বোয়। "আমি তোকে 
জন্মে জানি, বুন্দাবনে ঢাকবাঁজানী, কেবল পরের ঘরমব্জানী, 
চিরকাল স্বভাব লো” দাঁশু রায় ] 

ঢাক বাজিয়ে ইছুর ধরা 1১ 
[ ১ পা--ই"ছুর মারতে জয়ঢাক ] 

ঢাক হারিয়ে মাদলে হাত । 

ঢাকাই পরে-হ পুড়োর ঝি বেগুন ক্ষেত ইত্যাদি, নং ৪৬৬২ অঁটব্য। 

ঢাকীমুদ্ধ বিসর্জন 1১ 
[১ 'ঢাকীরে মার সঙ্গে বিসঙ্জন দেওয়া/-_হতোম পাচার 
নকৃশা | “নইলে ঢা্কী সহ সহমরণ হত"-_দাণু রায় ] 
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ঢাকে কাঠি পড়া ১ 1 

[১ পাকাঠি দেওয়|। ২ ধর্দের ঢাকে কাঠি পড়া, 
দ্রষ্টব্য । 'এ কথা কি ছাপা থাকে, আপনি কাঠি পড়বে 
ঢাকে?$ পুনশ্চ, “আপনি কাঠি পডবে ঢাকে ঢেকে কি বা 
ফল গোপাল উড়ে ] 

ঢাকে ঢোলে বিয়ে কাস্তে বাধা দিয়ে । 

টাকে ঢেলে বিয়ে, তাঁর উলু দিতে মানা১। 
[১ পাঁকাশতে মালা । কিন্তু, 'ঢাকে ঢোলে বিষয়ে 
ক।সিতে মানা, দাশ রায় ] 

ঢাকের কড়িতে» মনস। বিকায়। 

[১ পাদাষে। অর্থাৎ ঢাক বাজাবার খরচে ] 

ঢাঁকেব কাকছ টেমটটেমি, নং ২৯৪৪ ভরষ্টব্য।  + 

ঢাকের পিঠে বাঁয়া১ | 

[১ আবশ্তক, কিন্তু বাজে না। “তেমনি এই নীলুর দলে 
বামপ্রসাঁদ একটান্। যেখন ঢাঁকে পিঠে বায়া থাকে, বাজে 
শাঁক একটি দিন ॥৮--বাম বস্থ কবিওয়ালা ] 

ঢাকের বাছি থামলেই মিষ্টি |, 

| ১ 0কেব বাগ্ত কোণ সময় ভাল লাগে জানেন $£ যে 

সমরটি চুপ করে”__পবীন তপশ্বিনী | নং ৩৭২৮ দ্রষ্টব্য ] 
ঢাকের মতন নাকেব গড়ন। 

ঢাল ন। তলব।র১, নিধিরামং সর্দার* ।$ 

[ ১ পাঁঢাল নেই তবওয়াল (বা খাড়া) নেই। ২ পা 
আন্ছদিরাম ; অনাথ । ৩ পা -মুকুনণ জমাদাব। ৪ সেসব 
কিছুই নাই--আমি হইয়াছি ঢাল নাই তরোয়াল নাই 
নিধিরাম সর্দার প্রভাত মুখোঁপাধায়ের রত্বদীপ। 
'রসায়নবে্। পণ্ডিতের হাতে এই নিক্তি যন্ত্র বঙ্গান্ত্রের কাজ 
করে। এই যন্ত্রটি কাড়িয়া লইলে তিনি একেবারে ঢাল- 
তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দার পরিণত হন” রাঃমন্ত্র- 
শ্রন্দরের জিজ্ঞাসা--নং ৪২৯৯, ৪৩৭৬ ] 

ঢালে খাঁড়ায় বেহাতী১। 
[১ ছুই হাত জোড়া, অতএব অক্ষম ।--নং ১০৬৯ ] 
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টিপেই* স্ুবুদ্ধি 1২, 
[১ টিপ আছাড়। ২ পা-টিপলে সুবোধ | 

টিবির মাকাল।১ 

[ ১ স্থলতায় টিবি ও অন্তঃসারশৃণ্ভতায় মাঁকাল ] 

টিল আছে ত কুকুর নেই, কুকুর আছে ত টিল নেই। 
টিল১ তহশীলে গ৷ নষ্ট । 

[১ শিথিল) 

টিল দিয়ে টিল টেনে আন । 

টিল দিয়ে টিল ভাঙা ।১ 

[১ পা টেলায় ঢেল৷ ভাঙে ] 

টিলটি-মারলে ঢেলাটি খেতে হয়, নং ৭১৬ জষ্টবা | 

ঢিল বাঁধনের আয়ু বেশি । 

ঢেউ দেখে ছ্েড না হাল, আজ না হয় হবেকাল।, 

[ ১ তুঁলদীফ--“মাজিকে বিফল ভইলে হইতে পাবে কালি। 
তুফানে পডডেছে নৌকা ছাড়িৰ ন। হালি ॥” ঢেউ দেখে 
ছাঁডিবে হুল, আজি না হয় হবে কাল গোপন উড়ে। 
'তুফানে পুডেছি বটে ছাডিব শাহাল। 'মাজিকে না হল 
যদি হতে পারে কাল ॥--নবান তপস্থিনী 1 

ঢেউ দেখে নাও ডুবিও না।১ 

| “তোমর] টেউ দেখে লা ড়বাও কেন ?--আলালের খের 

ছুলাল। জরহরির দুর্বল মন, সুতরাং যে কোন কর্মে প্রবৃত্ত 
হইতেন, তাহা! সফল না হইলে একেবারে ঢেউ দেখিয়া লা 
ডরবাইয়া বসিতেন'-_ঘদ থাওয়। বড় দায়। "তুফান উঠবে 
ভেবেই নৌকা ডুবিও না” প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের রমা" 
আুদারী ] 

ঢেউনাচানী ।১ 

[১ সামান্ত বিষয়ে যে আন্দোলন তুলিয়। বেড়ায়] 

ঢে'কৃশেল*দিয়ে কটক যাওয়া ।২ 
[ ১ চল্তি ভাষায় 'ঢেশ কেল” পাঠও প্রচলিত । ২1 অথাৎ 
সরল পথ দিয়! না গিয় ঘুরানো! পথ দিয়ে যাওয়া ] 
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প্রবাদ-সং 
চেঁকশেলে না উঠতে পায়, হাবলে-হাবলে কুঁড়ো খায়। 
টেঁকূশেলে ষদি মাণিক পাই, তবে কেন পর্ব্বতে যাই ।১ 

[১ লং ১৯৭, ৫৩৬ ] 

ঢেকার১ আগে চলা। 

[ ১ ধাক্কার ] 

টেঁকি-অবতার১। ঢেঁকিরাম। 
[ ১ এই সংক্রান্ত একটি গল্পের জন্ত ভারতী ১৩০৪, পৃঃ ১৪৮-৪৯ 
দ্রষ্টব্য ] 

টেকি আড়; কাটে, আপনার ক্ষয় করে। 
[১ তের্ছা বা বাকা 'ভাবে ] 

টেকি কেন গাঁ বেড়াক না, গড়ে, পড়লেই হল। 
[১ ধান কুটিবার খাতে বা গর্ভে । ঢে'কির গড়-ঢেকির মুসল 
যে গর্তে পড়ে ] 

টেঁকিগড়! ছুতোর, তার আবার শ্রিশকাফণ। 
৷ ১ কাঁঠ পালিশ কবিবার যন্থবিশেষ | 

টেকিঘরের আবার পাছ-ছুয়ার। 
[ ১ পা-বারান্দা] 

টেকিতে বারা», পুকুরে পানি । 

জামাইয়ের বেটার ভাত-চোয়ানিং ॥ 
[১ চাল কোটা । পাঁ_আড়া (অর্থাৎ আড়া-পরিমিত কোটা 
ধান)। ২ পৌত্রের অন্নপ্রাশন ] 

টেকিবাহন দেবতা ।১ 

[১ নারদ মুনি, কোন্দলের দেবতা । “ঢেকিবাহনে নাঁমিল 
নারদ মুনিবব'-মাণিকচন্ত্র বাজার গান নং ৪৬২৭ দৃষ্টব্য ] 

চেঁকি ভ'জে স্বর্গে যাওয়া ।১ 

[১ অসম্ভব ব্যাপার । “কি ভ'জে স্বগলাভ শ্তনে হাসি পায়? 
--ঈশ্বর গু ] 

টেঁকির কোলে মরাই । 

টেকির জাকশখলি১ । 
[১ অক্ষশলা, যাহার সাহাধ্যে টে'কিন্ব ওঠীপড়া সহজ হয় । 

৪০১ 
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পা--তস্থলি (বা তসলা--মানার্থক )। খাকশলি দুই দিকেই 
চলে; অর্থাৎ যে লোক হ'পক্ষেই আছে বা কথা বয়] 

টেঁকির কচ.কচি১, আর ঢাকের বাষ্ঠি, থামলেই ভাল । 
[ ১ অর্থাৎ বৃথা তর্ক বা বচনা। “কথা লইয়া চে'কির কঢ়ু 
করিতেছেন'--আলালের ঘরের দুলা । ঝুড়ি ঝুড়ি 
লেখা হইতেছে কিন্তু ' মিথ্যা টেকির কচ্কচি করা কি 
উপকার ?--টেকটাদের অভেদী | “আমি অতো! ঢেকির কচ্- 
কচানি শুনতে চাইনে*-নবনাটক । নং ৩৭০০ ] 

টেঁকির নয় ছয়, কুলোর উনিশের বন্ধ। 

টেঁকির সঙ্গে ভুলের জোকা১। 
[ ১ তুলার পরিমাণ ] 

টেকি ব্বর্গে গেলেও ধান ভানে১ ।* 
[ ১ পা-বারা বীধে। ২ অর্থাৎ অদৃষ্ট সঙ্গে সঙ্গে যায়। জামাই 
বারিকে প্রযুক্ত । “আমি শ্রীকমলাকান্ত টে'কি--স্বর্গে ধান 
ভানিব'--কমলাকান্তের দপ্তর । “জানি ঢেকির ভাগ্যে বর্গ 
গেলেও আছে ধান ভানা'-_-অমৃত বস্থর যাঁুকরী ] 

ঢেড়ো শাক সিজাব কত, হাব! ভাতারকে বোঝাব কত। 

ঢের দেখেছি চুরি করতে, এমন দেখিনি ধুকড়িৎ ভরতে । 
[ ১ পা-অনেক? বিস্তর । ২ ছেঁড়া থলি। পাবৌচকা] 

চেলা মাথায় দিয়ে ঘুমানো । 
ঢেলায় ঢেলা ভাঙে নং ৩৭০৯ দ্রষ্টব্য । 

ঢেলা-সেলামি ৷ 
[১ বিবাহে ঢেলা ছোড়া বাবদ প্রাপ্য টাকা ] 

টেড়া ধরতে পারে না, বোড়া ধরতে যায়, নং ৯৮৬ দ্রষ্টব্য । 

চৌঁড়া হলেই জাক যাঁয়।১ 
[১ ঠিকচাচার এত নম্রতা কখনই দেখা যায় নাই, চোডু হইয়া 
পড়িলেই জীক যায়'-_-আলালের ঘরের দুলাল ] 

ঢোল বাজে পৌঁদ ফাটে, লোকে বলে বিয়ে। 
[ ১ পাঁ্পৌদ্ ফাটে ঢোল বাজে ] 

ঢোল-সমুদ্রে।' 
[১ বৃহৎ পুফ্ৰিণী | বেদার বায়ের দীঘির এই নাম ছিল, 
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ভাহার এপারে ঢোল বাঁজাইলে নাকি ওপারে শোনা খাইত 
না] 

ঢোলের পাছে কাসি। 

ঢোলের বাড়ি কাপড় দিয়ে ঢাক! । 

তথৈব চ।, 
[১ 'দালি ভাতে উদর পরিপূর্ণ করিয়া প্রাণরক্ষা করেন, 
পরিধান তথৈব ৮"--নববিবিবিলা ] 

ত্য” যন দীয়তে |, 
[ ১সং-দ্বিজায় পাদুকা দত্তা শতবর্ষীয়্গর্জরা । তখফলাদ- 
শ্বলাভো৷ মে তশষ্টং যন্ন দীয়তে ॥ ] 

তপ্ত অল্প ঠাণ্ডা ছুধ, এই জানবে যমেব দূত | 
[১ পাঁ-গরম অস্বল। ২ পাযে খায় সে অন্তত ] 

তপু খাওয়ায়, রক্ত হাগায়। 

তপ্ত জলে ঘব পোড়ে না ।* 

[১ গোপাল উডে। “তপ্ত জলে পৌঁডে না ঘর, জলে কি পচে 
পাথরদাশু রায়। নং ৩৩৯১ ] 

তণ্ত ভাতে হ্থুন জোটে না, পান্তা ভাতে ঘি। 
[১ নং ১১৭+১ ১৮৭৫১ ৪৭১৩, ৫০৫১ ] 

তবু ত ধেন্ু বলিনি । 

তবকাবিতে দেয় না স্ুন, বাড়ি কোথা ? না, আমাঞ্ণ। 
তর্জন গর্জন সার । 
তর্পণেই গঙ্গ। শুকায়, জলসত্র দিতে চায় । 
তলে তলে কাটে জড উপরে ঢালে ইত্য।দি, নং ৩৩৩৮ ব্রষটব্য । 
তলে পড়ে জেতা ।১ 

* [১ যেমন কুত্তিতে ] 
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তন্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্ট 
তাড়াই না তোর উঠান চষি, নং ২২৭৩ ভরষ্টব্য। 

তাড়াতে পারে ন! গায়ের মাছি, ভূ'ই করে গিয়ে রাখালগাছি। 

তাত আগলাতে বঠেনী কামাই ।১ 
[১ নং ৩৭৬১, ৭৭৫৪ ] 

তাত সয়, তবু বাত সয় না।, 

[১ নং ৩৭৬১ ছষ্টব্য 

তাতা তিতা চুক! ঝাল, এই চাঁর পুরুষের কাল। 
তাতীকূলও গেল, বৈষ্ণবকূলও গেল ।১ 

[ ১ এখন একেবারে ভাভীকুলও গেছে, বৈষণবকুলও যাঁয়”-- 
অমূত বস্থুর নবযৌবন। “আমাদের স্তাতীকুল বৈষ্ণবকুল ছু'কুলই 
যে যেতে বসেছে প্রভাত মুখোপাপ্যায়ের মনের মাচ ] 

তাতী, গৌঁসাই, পচা ভূর», তিন নিয়ে শাস্তিপুর | 
[ ১তুরা?( সসুবঝুরে ইউ) ] 

কাতী তাতগড়েতে* খাবি খায়। 

[ ১ তের নীচে পা ঝুলাইয়া বসিবার গর্কে। 

ভাতগডে 'হাতী পঙ্ডে ঢুলে'--ঘনরাম চক্রবর্তী ] 

ভাতী তাত বুনতেই মন, তাঁতী কৃষ্চকথা শোন্। 

ভাতিনীর চাওড়১ নেই, বঠেনীর চাওড়।5 
[ ১ চাড় গররজ। ২ ধেকাপাসের সতী কাটাইম্বা তাতীকে 
দিয়! বসিয়া কাপড বুনাইয়া লয়। ভাহাকে ধঠেনী বলে ১ সুতরাং 
তাহার গর্গ্রই বেশি | ৩ পাঠীস্থর--তাতীর চাঁড়, না, বগেনীর 
চড় (লঙএর পাঠ )। তুলনীয় ছড়া-'যার দাত কাল তার 
হৃত1 ভাল, ভাইকে নেব বঠেণী । আয় ঝন্ঝম্ রাত বি ॥+ ] 

উাতীর চুরি নলি-নলি*, খোদার ঢুরি থান। 
[ ১ কাপড বুনিবার স্রতার নল ] 

তাঁতী রাগে কাপড় ছেড়ে, আপন ক্ষতি আঁপনি করে 
[ ১ নং ৩২৯৪ ] 

তাবিষ্ষে কি করে ইত্যাদি, নং ২৮১৫ জুষ্টব্য। 

তামাক খেতে মন, গৌঁফে তা? দেবে কখন । ' 

ঘোর খুম 
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তাম। তুলসী গঙ্গান্বল।১ 
[১ ছুইয়া শপথ করিতে হয় ] 

তালগাছে বাবুইয়ের বাসা, নেড়া মাগীর দেখ তামাসা। 
[ ১ পা--ভাতার মারি দেখ. ] 

তালগাছের আড়াই হাত ।১ 
[১ অর্থাং তালগাছকে এক হাত প্রমাণ করিয়া মাপা ] 

তাল ঘষলে গন্ধ মিটা+, নেবু ঘষলে* হয় তিতা*। 
[১ পা--গন্ধের ঘটা । ২ পাঁঁ-কচলালে। ৩ নং ৪৭৬৫ ] 

তালতল! দিয়েও কি পথ চলনি ?১ 
[ ১ শ্লেষে, সঙ্গীত বিষয়ে বেতালা বা তালকান! ] 

তাল ডিডিয়ে কাল করা । 

তাল তেতুল কুল, তিনে বাস্ত নিম্মুল। 
তাল তেঁতুল দই, বৈষ্ঠ বলে ওষুধ কই। 
তাল তেঁতুল বাবলা, কি কববে ছুধুযুখী একলা । 
তাল ঠেতুল মাদার, তিনে দেখায় জীধাব১। 

[ ১ অনিষ্ট কবে, অথবা ভিটা অন্ধকার হয় ] 

তাল পাকলেই শাল; । 
[১ শাল - শুল, অর্থীৎ শুলের মত জাধাত কবে। ন' ৩৬৭৬, 
৩৭৮৪ ] 

তালপাতার কুঁড়ে, ঝড়ে গেল উড়ে। 

তালপাতাব ছায়া |; 

[১ “যৌবন তালপাতার ছায়া”__দাশু রায় । নং ২৯১৬, ৮২২] 

তালপাতারসেপাই ।১ 
[১ “ভালপাতার সেপাঁয়ের মত দাত ছিরকুটে হাত-পা! খিচতে 
থাকবে”--অমৃত বস্র গ্রাম্য বিভ্রাট । “আপনি ধখন ডকে 
এসে গ্াড়ালেন, দেখি ষে এক ত'সপাতার সেপাই”-প্রঙাত 
মুখোপাধ্যায়ের বাল্যবন্ধু; পুনশ্চ_'ঠেলা মারলে পডে ঘান্, 
তাঁলপাতার সেপাই*-সরমা্থন্দরী ] 

ভালপ্রমাণ বাড়ে ছুখ, তিল প্রমাণ কমে । 
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তাল বাড়ে বোপে, খেজুর বাড়ে কোপে। 

ভাল বাবলা! ছুঁচো বৌঁচা, এই চার নিয়ে সুড়োগাছা 

তাল যদি হল কাত, বার বছর; দেখে এক বাত । 

[ ১ বার বৎসরে ভালগাছে ফল ধরে ] 

তাল হারিয়ে লাউয়ে চাপড় ।১ 

| : এখন কি আছে সে সব কাল, এখন লাউতে চাপড় হারিয়ে 
তাল'-দাশু রায় ] 

তালের ঘা যেন শালেব ঘা” । 

[ ১ শুলের আঘাত। নং ৩৬৭৬, ৩৭৭৫ ] 

তালেব চটা'১, বাশের গোটা | 
[ ১ কাণ্ডের ধহির্ংশ ] 

তাস তামাক পাশা, এ তিন কর্ম্মনাশ! | 
[১ পা শতরঞ্চ ; গল্প ] 

তাসে নাশ, পাশায় পাশ? । 

[১ অর্থাৎ বঙ্ধন ] 

তিতা খেলে মিঠার লাগ পায়। 
তিন ইট পাতলে; তিন ভুবন দেখায় । 

[১ অর্থাৎ উনান পাতিলে ] 

তিন কান হলে, মন্তুর আর ওষুধ কি ফলে।১ 
[ ১ তিন কান হলে পরে মন্বৌষধি ফলে নাশ বায়] 

তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকা | 

[১ নং ২৫৩০ দ্রষ্টব্য । “তিন কাল গিয়া মোর এক কাল 
আছে”-ভারতচ্্র । আমার তিন কাল গিয়াছে, এক কালে 
ঠেকেছে, আমি প্রাণ গেলেও অধন্ম করিব না'--আগ্লালের 
ঘরের ছুলাল। “আমার তিন কাঁপ গিয়েচে এককাঁল [াছে, 
ওদের সঙ্গে কি জোরে পারি'্লবীন তপক্ষিনী। “ভাযী তিন 
কাল গেছে এক কাল আছে, তাই তারে কিছু বলি[না'--. 
জাঙাই বারিক। “তিন কাল গিয়ে এক কালে | 
এখন দিনের পর দিন রূস বাড়ছে'শ্্বৃত্যগোপাল রায়ের 
হরিশ্ন্্র ] 
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তিন কাল গেছে, তবু বুদ্ধি আছে। 
তিন কূলে কেউ না থাকা ।* 

[১ যার তিন কুলে কেউ নেই, সেই গিয়ে অমন ছেলের হাতে 
পড়ুক'--লীলাবতী। “কি ব্যবস্থা করবেন? তার তিন কুলে 
কেউ নেই”--প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের সিন্দুবকৌটা ] 

তিন কোথা, তের কোথা । বা তিনের তের ।১ 
[১ অর্থাৎ আরস্ত মাত্র] 

তিন জন জানে১ ত ত্রিশ জন জানে । 
[ ১ অর্থাৎ গোপন কথা ] 

তিন টাকায় পোদ চৌধুরী ইত্যাদি, নং ৯৫৭ দ্রষ্টব্য । 

তিন ঠাই গু আহাম্মকেব লাগে। 
পর €& হাতে, হাতেব গু নাকে ॥ 

ভিন দিনের+ যোগী, তার পা পর্য্যন্তং জট|। 
[১ পাকাঁলকের। ২ পাতার মাথায় লক্বা ] 

তিন নয় ছয় করা ।, 
[১ নং ৩১৭৭) 

তিন ঝি হয়ে হয় পুত ইত্যাদি, নং ৮০০৩ জরষ্টন্য। 

তিন; নকলে আসল খাস্তা। 

| ১ পাঁ-পাত। তিন নকলে খাক্ক হয় আসল ঠিক্ক বয় না- 
দা রায় ] 

তিন নাড়ায়১ সুপারি সোনা, তিন নাড়ায় নারকল টেনা*। 

তিন নাড়ায় প্রীফল বেল, তিন নাড়ায় গেরস্থ গেল ॥ 
[ ১ স্থানান্তরিত হইলে । ২ ছিন্ন, নষ্ট |] 

তিন পণ্তিতে রক্ষা নেই পাঁচ পণ্ডিতে গাধা । 

রামা শ্যাম। পালিয়ে গেল, ধরা পড়ল মাধা ॥ 

তিন বামন, এক শূদ্দ,র+*) কোথা যাও নিব্বংশের পুর, | 
[১ শুদ্ব। ২ অর্থাৎ যাত্রা নিষেধ, “তিন বামুনে এক শৃত্রে 
যাত্রা ক'রে যায় নাশদীশু রায় ] 

৪*৭ 

তিন বামুনঃ এক পৃ তাকে দেখে ভরান্ রুদ্দ,র১। 
[৯ রুদ্র দেবতা ] 
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তিন বায়ুনে যাত্রা নেই।* 
[ ১ “তিন বামুনে একত্রেতে যাত্রা ক'রে যায় লা'--দাশু বায়] 

তিন বার খেয়ে আছে শুয়ে ইত্যাদি, নং ৮২৯৮ ভ্রব্য। 

তিন মঙ্গলে বৃহস্পতি । 

তিন+ মাইয়! যেখানে, কাজীর দরবার সেখানে । 
[ ১ পা--দশ ] 

তিন মাথা যার* বুদ্ধি ল'বে তার। 
[১ বৃদ্ধ ব্যক্তি, ছুই হাটুর মধ্যে মীথা রাখিয়া বসিবার দরুণ 
যাহাকে তিনমাথ দেখায় ] 

তিন শক্র দিতে নেই ।১ 

[১ অর্থাৎ কোনো দ্রব্য তিনটি করিয়! দিলে শত্রুবৃদ্ধি হয় । 
“তিন দ্রব্য দিলে লোকে শক্ত বলে লয় না-দাঞ্খ রায় ] 

তিন শৃদ্দর বনে না। 

তিন সত্য করা । বাঁ, বার বার তিন বার। 

[১ তিনবার শপথ করা। “করিলাম অঙ্গীকার বার বার তিন 
বার" দাশ রাষ। “তিন সত্য কলো, না দেখাও নবকে পচে 
মরবে'-লীলাবতী | “কথায় বলে, বার বার তিনবার+-- 
প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের জীবনের মৃল্য ] 

তিন সুবুদ্ধির কথা, জলে আগুন লাগলে মাছ থাকবে কোথা । 
তিনি আছেন রাজপথে, ছুবেবা ঘাসের কৌৎকা হাতে । 

তিনে নেই তেরোতে নেই, এক সের বেটের দড়িতে নেই। 
[১ শণের পড়ির গ্রন্থি গণনায় । “তিনে নেই তেরোতে নেই, 
ফাকে ফাকে থাকিস লো”-দাশু রায় ] 

তিলক কাটলেই বোষ্টম হয় ন!। 

তিলকাঞ্চুনে বাবু১। 
[১ বাহার তিল ও কাঞ্চন দিয়া সামান্ত ভাবে শ্রাদ্ধ কারিধার 
সামর্থ্য, অর্থাৎ ফতো বাবু! “তিলকাঞ্চনে রাত্রি কাটান্ ছেঁড়া 
চেটায় শুয়ে'--দাশু রায়। “কোন পান্সিখানিতে কজন 
তিলকাঞ্ুনে নবশাখ বাবু. চলেছেন'-__হুতৌম প্যাঢার নকশা ] 

তিলকাঞ্চনে দ্ানসাগরের১ কিল। 
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[১ ঘটা করিঘ! যোঁড়শোপচারে শ্রান্ধ। ২ “আগ্য শ্রাচ্কধ করে 
নরে, কেহ করে দাননাগরে, কেহ সারে ভিগ্রকাঞ্চনে শাদা 
রায়। প্রথমে তিলকাঞ্চনী রকম আরস্ত কবিরা" ক্রমে 
দানসাগরী গোচ হইত”--মদ খাওয়া! বড দায়। বি৬লৌকেন! 
দানপাগরে যাহ নির্বাহ করবেল, সাঁমীন্ত লোককে ভিক্ষা বা চুরী 
পধ্যস্ত শ্বীকার করেও কায়ক্লেশে তিলকাঞ্চনে সেটিব নকল 
কত্তে হবে'"” হুতোম প্যাচার নকৃশ! ] 

তিল কুড়িয়ে তাল।১ 

[| ১ নং ৭৫২৭ ] 

ভিলকে তাল করা ।* 
[ ১ “তিলটি হলে তালটি কর তাকে দাশু রায় । মিথ্যে 
তিলকে তাল করে কষ্ট পাবেন নাখরতচঙ্ছের চরিত্রহীন । 
হ ৮৫18 ] 

তিলটি পডলে তালটি পড়ে ।১ 
[১ ঘতিলটি প্লে ভালটি পড়ে, ঘাঁটালেই বলতে হয়” 
লীলাবতী ] 

তিলমাড়া এড়ে। 

তিলেকে বহে যুগ চারি। 
তীবে এসেও হাল ছেড় না । 

তীর্থের কাক 

[১ “কোথাও উকীলের বাড়ীর হেড কেবাণী তীর্থেৰ কাকের 
মত প'সে আছেন হতোম প্যাচান নকৃশী। কোথাও ৰা 

পেশাদাব জামিনেরা তীর্ঘেব কাকেব গ্ভায় বসিযা আছে?-- 
মালালের ঘরের দুলাল । “তীরের কাকের মত তোমার পথ 

চেয়ে বসে আছি" গিরিশ ঘোষের বলিদান । অর্থাৎ অতিদধীন 
প্রত্যাশী । বাংলায় এই অর্থ, কিন্তু অতি প্রাচীন কালে 
পতগুলি (মহাণভাষ্য ২১1৪২ ) ইহার অন্য অর্থ করিয়াছেন-_- 
যথা তীর্থে কাকা ন স্থিরং স্বাতাবো ভবস্তি, এবং যো গুককুলং 

গহা নচিরং ভি্নতি স উচ্যতে তীগ্গ শক ইতি? | ] 

তীর্থের পাণ্ডা ।১ 

| ১ লোভী ও নাছোড়বান্দা ] 

তুই উড খলে, মুই উড খুলে । 
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ভূই খল্সে, মৃই খল্সে, একই বিলের মাছ। 

ভোর মরণে মরব আমি, আমার কোমর ধরে নাচ ॥ 

তুই দিলে মুই দিই। 
তুই বড় ভাতারের বেটা ভাতার। 
ন! জানিস্ ঘরগের না জানিস্ সাতার ॥+ 

[১ নং ৬৫৬৪ ] 

তুই বড় মানুষ মান্, তোর ঘরে ক'মণ ধান। 

তুই বলতে যতক্ষণ, মুই বলতে ততক্ষণ । 
তুকৃতাক ছয় মাস, কপালের যা তা বারমাস, নং ২৫৪৪ দ্রষ্টব্য । 

তু ঠেলি ত মু ঠেলি। 
তুড়ুঙ বা তুরুম ঠোকা 1১ 

[১ পূর্বকালে কাঠের তোড়ও (ফ্রেঞ্চ 0:০৪ ) বা আধারের 
ছিদ্রে হাত-পা প্রবেশ করাইয্রা রাখিয়া অপরাধীর দণ্ড বিধান 
করা হইত । 'নিজের ঘরে সি কেটে পা চালিয়ে শেষে কি 
তুডম ঠকে পচে খাকবে'-কেদার বন্দ্যোপাণ্যায় ] 

তৃপুদোষে* মুগ্ড শাস্তি । 
[১ তু সমু ] 

তুফান না থাকলেই সকলে ছাড়ী। 

তুফানে ছেড় না হাল, নৌকা! হবে বান্চাল। 
তুফানে পড়ে বলে পীর বদর বদর । 

[ ১ জলপথে বিপদনিবারক পীরের নাম। “বদর বদর গান্ধী 
মুখে সদা বলে মাঝি” ঈশ্বর গুপ্ত । নং ৫৮৬৩ দ্রব্য ] 

তুফানে যে হাল ধরে না১, সেই বা কেমন নেয়ে । 

পড়লে কথা বুঝতে নারে, সেই বা কেমন মেয়ে ॥* 7 
[১ পা-হাল নেই কাছি নেই বিনি তৃফানে না ক্ঠোবায়। 
২ প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তির বিপধ্যয় ও দেখা যায় ।-্নং ৮৫৮৬) 

তুবড়িতে আগুন দেওয়া । 

“ডু” বল্লে* ছুটে আসে, গুমর করেন ঘরে ঝসে। 
[ ১ পা--করলে ] 
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তুমি খাও ভাড়ে জল, আমি খাই ঘাটে।, | 

[১ ইহার পর “তুমি ফের ডালে-ডালে, আমি ফিরি পাতে, 
এই অতিরিক্ত পংক্তিও পাওয়া যাকস। কিন্তু দুইটি প্রবচন স্বতস্থ 
বলিয়াই মনে হয় (লং ৩৮৪৪ )। “গুলো! তোদের দুখ শুনে 
বুক মোর ফাটে । তোরা খাস্ ভাড়ে জন আমি খাই ঘাটে ॥-_ 
কুলীনকুলসর্বন্থ । “ললনা, তোমার কাছে ছলনা কি খাটে। 
তুমি খাও ভাড়ে জল আমি খাই ঘাটে ॥১-ঈশ্বর গুপ্ত] 

তুমি খাচ্ছ, আমার জুড়িয়ে যাচ্ছে। 

তুমি ঠাকুর হাবলা, ফুল খাও খাবলা-খাবলা ।১ 
| ১ নং ৫৯৩ 

তুমি ত কোন্ ছার, উচিত কথা কইতে আমি ডর রাখ কার। 

তৃষি ফর ডালে-ডালে, আমি ফিনি পাতায়-পাতায় ১ 
[১ তুমি বাও ডালে ডালে, আমি যাই পাতীয়। তোমার 
চাতুরী বোঝ যায় কি না যায় ॥-- ঈশ্বর গ্রপ্ত। “তুমি বেড়াও 
ডালে ডালে, আমি ডাই পাতা পাতার ছিজেন্্র রায়ের 
সাজীহান। 9 ডালে ডালে বেড়ায় ক আমি পাতায় পাতায় 
বেডাই যে'--শরংচন্দের পল্ীসমাজ ] 

তুমি যদি হবি পতিতপাবন, তবে কেন আমার দশা এমন । 

তুমি যাও১ বঙ্গে, কপাল যায় সঙ্গে । 
[ ১ পা-আমনি যাই । যদি যাই !] 

তুমি যেমন রসিক নাগর, আমি তেমন রসের সাগর । 

তুমি রইলে ডালে, আমি রইলাম খালে । 

ছুই জনে দেখা হবে মরণের কালে ॥ 
তুমি রাধা আমি শ্যাম, এই কাধে বাড়ি বলরাম ।১ 

[১ ইহার গল্পের জণ্ত হুতোম প্যাচার নকৃশায় বারোয়ারী 
পূজা নিবন্ধে শু্ুপ্রসাদীর বিবরণ ত্রষ্টবা ] 

তুরুপ করা ।, 
[১ রঙের তাসের নাম ভুরুপ ; ইং ১৫801 এখন তুরুপের 
জোর নেইক হাতে, তাতে আবার ফেরাই ( - 1:9৪) কই” 
দাণ্ড রীয়। “কেমনে তাস খেলাতে হবি জয়ী, হাতে রও থাকতে 

দশের পিঠে তুরুপ করলি কই ?-_রসিক চক্রবর্তী ] 
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তুকিনাচন১ নাচান। 
[১ তাতারদের ঘুরপাক দিয়া উদ্দাম নৃত্য। নইলে সবাই 
দেখিয়ে দিত ব্ষিম তুর্কী নাচন'-_ রবীন্দ্রনাথ ] 

তুলসীগাছে কুকুর মুতে, তবু পৃজা হয় জগতে ।+ 
[ ১ “আর দেখ মুনি-ধধিতে হরি পূজে তুলসীতে, সে তুলসীর 
কুকুরে জানে কি মান দীশু রাম । নং ১৮৮৮] 

তুলসীতলায় দিয়ে বাতি, পুরাণ পাপী হলেন সতী । 
তুলসীবনের বাঘ ।১ 

[ ১আ হা হা মিন্সের রকম দেখ না, ষেন তুলসীবনের বাঘ+-- 
একেই কি বলে সভ্যতা । “এই যে আমার কচি শ্বশুর--বাপের 
ঠাকুর--তুলনীবনের বাঘ"--গিরিশ ঘোষের হারানিধি। নং 
৫৬১৯ ] 

তুলা করতে মূল! হল, শেষে হল কাপাস। 
তুলার ওচা১ বাঁশমাকাটে*, গাঁয়ের ওঁচা ছু'নটঘটে। 

[১ নিকৃষ্ট । ২ এক প্রকার তৃলা। ৩ ছু'দিকেই যে নষ্টামি করে) 
তুলো দিয়ে সইয়ে মই দিয়ে উলান। 

[১ “মই দেওয়! বাক্যের অর্থের জন্য নং ৪৯৫৯ ক্্রষ্টব্য। 
- নং২৬২], 

তুলো যেমন শুনতে নরম ধুনতে তেমন নয়।; 
[ ১ শুনতে প্রেম স্ৃধের বটে বিচ্ছেদে যায় গ্রাণ। তুলো যেমন 
শুনতে নরম ধুনতে লবেজান ।- দ্বিজেন্ত্র রায় ] 

তুল্যযূল্য বুট খেসারি। 
তুষ ছাড়া তগুল নাই। 
ভুষে পাড়; দেওয়া । 

[ ১ ডেক্র পাড় বা পাতন ] 

তুষের আগুন * আর খড়ের আগুনং। 
[ ১ ধিকিধিকি করিয়া জলে। ২ দাউদাউ করিয়া জলে 

তৃণবদ্মন্তাতে জগৎ ।* 

[ ১ সং-্অধনেন ধনং প্রাপ্য ভণবন্ন্যতে জগৎ ।--নবধমাটকে 
উদ্ধত] 
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তূণ হরেন না ব্রহ্মচারী, টাকা মারেন শ'চাবি। 
তেজীয়ান্ তু ন দোষায়।১ 

[ ১ ভাগবতে € ১০।৩৩/৩০ ) £ ধর্মব্যতিক্রমে | দুষ্ট ঈশ্ববাণাং চ 
সাহসম্। তেজীয়লাং ন দৌষায় বঙ্গে: সর্দভুজো যথা 1--নব- 
নাটকে এই ভাগবধূত পাট উদ্ধৃত। “তেজীয়ান্ পুকষে পরশে 
নাহি দোষা-রামেশ্বরের গিবারন | “তেজীয়ান্ যা করে করিতে 
পারে ভাই'--ঘনরাম চক্রবর্তী 

তেড়ে কেকলাস: ঘাড়ে চাপান। 

[ ১ সং কৃকলাস, এক প্রকার ব্তরূপী গিবগিটি, পার্বচেপটা ও 
লিকলিকে ] 

তেতালার উপর বসে এক ছটাক খিচুড়ি বাধা। 

তেঁড়লগলা দিয়ে গেলে, ছুধ কি বসে যায় গলে । 

ট্রেতুল নয়+ মিষ্টি, নেড়ে নষখ ইঠ্টি 1০ 
| ১ পা তেভুলের নেই । ২পাঁনেডের নেই । ৩ হাজার 

হোক নেডের জাত কি প্লাগ বলে, তেতুল নয় মিষ্ট, 
নেডে পয় ইষ্ি'-বুড়ো শাণিকের খডে বৌ নুহ ৮০৪, 
২৩৯৮) ৩৩৭৬১ ৮৯০৯ | 

তেযুণ্ডের” কথা শুনবে, প্রতি গ্রাসে মূড়ো খাবে২। 
ঘরেতে বসাবে হাট, তবে পাবে রাজ্যপাট ॥ 

[১ বৃদ্ধের । নং ৩৮০৭ দ্রষ্টব্য । ২ নং ৫৩০৩ ] 

তেবি-মেরি+ বাঙালী, কছবশাকেব কাঙালী। 
[১ স্বার্থ লইয়া আশ্ষীলন তোর-মোর বলিয়া। 'মোগলে 
রহিল ঘেরি মদা কবে তেরিমেরি? _ ভীবতচন্দ্র ] 

ভেলও১ পুড়বে না, বাধাও; নাচবে না।? 

| ১ পাঁ_পাচ, ছয়, সাত, নয় বা দশ মণ তেলও। ২ অর্থাৎ 

যাত্রীর দলের রাধা । ৩ “তা হলে যখন নাত মণ তেলও পুডবে, 

রাধা ও তখন সেইয়া মেরি ক'রে আসরে নাচবেন” অমুত বহ্থর 

কালাপানি। সাত মণ তেলও পাব পা, বাধাও নাচবে না? 

গিরিশ ঘোষের হারানিধি 

তেল গুগৃগুল ভেলা, তিন বৈদ্ঠের জালা ১ । 
[ ১ অর্থাৎ এই তিন দ্রব্য গুকপাক | 
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বাংল! গ্রধাদ 

তেল, তামাক, তপন, তুলা, তপ্ত ভাতে ঘি। 

পাছুড়ি+, খিচুড়ি আর স্বাশুড়ীর বি ॥* 
[১ উত্তরীয় বন্ত্। ২ হেমস্তকালে এইগুলি উপাদেয় । সং-- 
তাশ,লং তপন্ং তৈলং তুলা তরী তন্নপাৎ্। হেমস্যে যেন 
সেবস্তে তে নরা বিধিবঞ্চিতাঃ ॥ ইহার অঙন্থকরণে কৰিকন্কণে-- 
“তৈল তুলা তণূনপাৎ তান্ুন তপন। করয়ে নকল লোক শীত 
নিবারণ ॥' পুনশ্চ-তক্ণী তপনতাপে নিবাবিবে শীত” ] 

তেল তামীক বার মাঁস, তবে করে পিত্তনাশ, নং ৩৮৮৭ ভ্রষ্টব্য। 

তেল তামাক ময়দা, যত ঠাস ফয়দা। 
তেল থাক, থাল পেলেই বীচি। 
তেল থাকতে রুক্ষ গা, খরসান* খাবি ত সামন্তভূম যা । 

[ ১ শুকনা তামীক পাতা ] 

তেল দাও সি'ছুর দাও, ভবী ভোলবার নয় ।১ 
| ১ এই সম্পূর্ণ পাঠ অমৃত বস্থর কৃপণের ধনে প্রযুক্ত । হাক্গার 
বলো ভৰি ভোলবার নয়'--লীলাবতী এ 

তেল দেয় না রীষ ক'রে, ভেঙে গেল বুড়োর কেঁড়ে। 
তেল ন! দিয়ে মচমচে ভাজ। ৷ 

তেল নুন লকড়ি।১ 
1 ১ নিত্য প্রয়োজনীয় বিবিধ বস্ধ ] 

তেল বাড়লেই কাজ হাসিল১। 
[১ কাধ্য উদ্ধার) 

তেল মাঁখবে আবা-থাবা) চিৎ হয়ে শোবে, বাবা। 

খাল দেখে পাড়বে পাত, তবে খাবে কালদমনের* ভাত ॥ 
[ ১ পা--প্রবাসের ] 

তেলাপোক আবার পাখী) ভেরগডা আবার গাছ। 
[ ১ নং ৬১৭] 

তেলা মাথায় ঢাল তেল, কক্ষ মাথায় ভাঙ বেল ।* 

[ ১ “অনেক তেল! মাথায় তেল পড়িল, কিন্ত শুখনা মাথা 
তেলে ফেটে গেল'--আলালের ঘরের দুলাল । 'তেলা মাথায় 
দেওয়া মন্য্যজাতির রোগ'--কমলাকাস্তের দপ্তর | নং ৭৬৬৪ [ 
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তেলীর আবার তেলের আকাল। 
তেলে জলে মিশে না, নং ৩৩৮৭ দ্রষ্টব্য | 

তেলে তামাকে পিত্বনাশ, যদি হয় তা বার মাস। 

যদি হয় পরের ঘরে, সপ্ত পিত্ত বিনাশ করে ॥ 
তেলে বেগুনে জলে ওঠা ।+ 

1১ "একটু মানের ত্রুটি হইলেই কেহ কেহ তেলে বেগুনে জলে 
ওঠে'--আলালের ঘরের ছুলাল। “হর্িহর বাবু একেবারে তেলে 
বেগুনে জলে গ্যালেন'_ ছুতোম প্যাচার নকশা | লিঙ্কার রাবণ 
রাজা শুনে তেলে বেগুনে জলে উঠল/--জামাই বারিক ] 

তেলের পরীক্ষা বেগুনে, সোনার পরীক্ষা আগুনে । 

তেলের ভাড়ে তেল নেইক, পলায় মারে ঘা । 
এতদেঃশর বউকাটকী ছিদাম তেলীর মা ॥ 
তেষ্টা এগোয়, না, জল এগোয়, নং ৩৩৭১ ডষ্টব্া। 

তে হি নো দিবস! গতাঃ।১ 
[ ১ ভব্ভূৃতি, উত্তরচরিত ) 

তো অদ্ধং মো অগ্ধং ।+ 

[ ১ ছুই পুরোহিতের পরামর্শ ] 
তোতলা পুরুত কালা জমান, নং ১৭৭৫ দ্রষ্টব্য। 

তোতার চোখ, বাঁদরের মুখ । 

তোদের দেশে, করি ঘর, যেমন ইচ্ছা তেমনি কর। 
[ ১ পা--তোর রাজ্যে ] 

তোদের বাড়ীতে শুনি কিসের খস্খসি। 

এক পলা তেল দিয়ে আশী জনে ঘসি ॥ 

তোদের হলুদমাখা গা, তোরা রথ দেখতে যা। 
আমরা হলুদ কোথ পাব, আমর! উল্টারথে যাব ॥* 

[১ পল্লীগীতি হইতে.] 

তোমায় জানি তায় জানি, তোমাদের তেঁতুলবেচা গাঁ জানি । 
আমার কাছে ঘুরিও না আর কীচা সুতোর জামদানি১ ॥ 

[১ ফুলদার ত্াতের কাপড় ] 
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তোমায় বড় ভালবাসি, তাই তোমার আঁডিনা চষি। 
তোমায় বড় ভালবাসি, তোমার পোদে কয়ল! ঘষি। 

তোমার (বা তোর) আটচালায় কি আমার বাস।, 

[১পা-তোমার পাঁচিলে আমার একচাল! নয় । নং ৮৯১৬] 

তোমার একদিন, কি আমার একদিন 1১ 
[১ 'আজি তোমারি একদিন, আব আমারি একদিন, এই 
মুড়ে! বাটা মুখে মারবে! তবে ছাড়কো_নবীন তপন্ষিশ্ী ] 

তোমার একি বিবেচনা, চিনলে না'ক রাঙ কি সোনা । 

তোমারও পায়ে গোদ, আমারও জন্মশোধ । 

তোমার; কপাল, আর আমার: হাতযশ ।£ 

[১ পা-আমার। ২ পা-তোমীর। ৩ তুমি যা য। 
চেয়েচ মব এনে দিইচি, এখন আমার কপাল আর তোমার 
হাতযশ'--নবীন তপশ্থিনী । “তোমার কপাল, আমার হাতষশ, 
দেখি ক'দিন কামাই থাকে"__অমৃত বন্থুর গ্রাম্য বিভ্রাট । “দেখি 
মশাই, আপনার বরাত, আমার হাতঘশ*_-গিরিশ ঘোষের 
হারানিপি ] 

তোমার, নাম রামদাস, আমার* নাম পাঁচু। 

কিনতে দিলাম* গৌসাইয়ের কলা, কিনে এনেছ* কচু ॥* 
[১ পাঁআমার। ২ পাঁ-তোমার। ৩ পা--গেলাম। 
৪ পা-আনলাম। € নং ৭৪৪৪ ] 

তোমার গীর শিম্ি খেয়েছে । 

বা, তোমার ঠাকুর কলা খেয়েছে ।, 
[ ১ অর্থাং ভুমি ভাগ্যবান] 

তোমার ভাতার সওদাঁগর, তুমি কেন ধন-কাতর ৷ 

তোমারে মারিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে । 
[ ১ কংসের প্রতি কৃষজন্মের ইঙ্গিত --শুপু 'গোকুলে হাড়ছে' 
সকোন অক্জাত স্থানে নিশ্চিন্ত বর্ধনশীল । “আমার শ্বালী- 
পতিরা গোকুলে বাড়ছেন”--চিরকুমার সভা ] 

তোর ঘাড় কেন কাত ইত্যাদি, নং ২৭৮৬ দ্রষ্টব্য 1 

তোর চুবড়ি খসা, মোর চুবড়ি বসা । 
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তোর ঢেকে রাখ১, মোর বিকিয়ে যাক |”, " 
[১ পাঁঢাকা থাক । ২ নং 8৭২] 

তোর তেল জাচলে ধর, আমার তেল ভাড়ে ভর । 

তোর দোষ, না, ভোর জেতের দোষ।+ 

[১ “তোমার দোষ কি, তোমার জাতের স্বধশ্ম-্নবীন 
তপ ] 

তোর নেই হাল গরু মোর নেই বীজধান। 
তোর পায়ে গড়, না, তোর কাজের পায়ে গড় । 

তোর পুড়ুক আর হাজুক, মোর পিটেয় গুড়, মজুক। 
তোর বাতায় মোর ঘর, না, তোর কথায় মোর ভর | 

[ ২ কঁড়ে ঘরের চালের প্রাস্তভাগে । ২ নং ৩৯০০ ] 

তোর লেগে মরি১, না, তোর নামের গুণে মরি । 

[১ পাঁঁতোর জন্যে কীদি। ২ পা-তোর গুণের জন্যে কাদি] 

তোর সঙ্গে ভাব নেই ত হাসলে হবে কি। 

তোরে না মোরে, প্রতি ঘরে ঘরে । 

তোরে মেনে খাক কুমীরে, আমার শালুক তুলে দে" রে। 
ত্বরিত পাঁকে, ত্বরিত পচে। 

ভ্রিপণ্ড ।১ 
[১ দুরাচার, ঘষে তিন কুল বাত্রিবর্গ পণ্ড করে। বালকটি 

অতিশয় ব্রিপ৩'--আলালের ঘরের ছুলাল। 'বাগবাজারের 
নব্য সম্প্রায় বড় ত্রিপণ্, তার! সর্বদা কৌতুক ও আমোদ 
লইয়়াই থাকে”_মদ খাঁওয়! বড় দায় ] 

ত্রিভঙ্গ যুরারি। 
ত্রিশঙ্কুর ব্বর্গ ।* 

[১ বিশ্বামিত্রের ষোগবলে ত্রিশস্কু স্বর্গে উঠিলেও ইন্দ্রাদি দেবতা 
তাহাব গতিবোধ করিয়! নিবে নিক্ষে'ং করেন; কিন্তু বিশ্বামিত্র 
তাহার নিয্লগতি রোধ করিলে তিনি মাঝামাবি ঝুলিয্বা 
রহেন। “তরিশঙ্কুরিব অন্তরা তিষ্ঠ+-শাকুস্তল। “ছুই সতিন 
ব্লতে লাগলো, এখানে এসে! এখানে এসো,--কর্তীর ত্রিশঙ্কুর 

ত্বর্গ---নবনাটক ] 

৪১৭ 
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থুলির মধ্যে হাতী গোরা |. 
খলের চাল থলেতে আটে ইত্যাদি, নং ৮৪২৮ দ্রষ্টব্য । 

থাক চোরের পার্বণ ছুই কান লয়ে সার। 
থাকত পান দিতাম হাতে, গুয়া খয়ের দিতাম সাথে। 

একলা, পোড়। চণের দায়, তরম সরম নকল যায় ॥ 

থাকতে কাচিং হারাল দাও। 
[১ অর্থাৎ তুচ্ছ দ্রব্য ] 

থাকতে গরু না বয় হাল ইত্যাদি, নং ৩০ দ্রষ্টব্য। 

থাকতে ঘর স্ন্যাস, তার উপরে উপবাঁস। 

থাকতে দিল না চুটকি” পুটী*, মরলে দেবে শ্রীআঙুটি*। 
[১ চরপচুটকি বা! পদাঙ্গুলির আংটি। ২ পুটি ঝাঁপুটী- 
অনাদবার্থে ক্ষুদু, অথবা ঘুষ্টিযুক্ত । ৩ পা--বাঙা পাটা ] 

থাক মান যাক প্রাণ, নং ৭০৭৭ পরষটব্য 
থাকতে যে খায় না৷ তার মুখে ছাই। 
ন! থাকতে যে খেতে চাঁয় তারো মুখে তাই ॥ 
থাক্ রে কুকুর আমার পাঁশে*, ভাত দেব তোরে পোষ মাসে । 

[১ পা--মনের আশে , মাড়ের আশে ] 

থাক: লক্ষ্মী, যাও বালাই ।* 
[১ পা-এস, আসেন । ২ পা-যান্। ৩ লক্্মীপূজার সময় 

অলক্মী বিদায় করিয়া বল! হয়] 

থাকলে জ্ঞাতি ভাতে খায়, মরলে জ্ঞাতি কাধে যায়। 

থাকলে তালুইয়ের, বাপের শ্রাদ্ধ হয় 
না থাকলে নিজের বাপের শ্রান্ধি নয়। 

[১ তালুই বা তাউই (ক্ষুদ্র তাত শষকল্পে ) ভ্রাতা [1 ভর্দীর 
শ্বগুর 

থাকলে সোনার মান হয় না, হারালে সোনার মাঁন। 
থাকে খদি আগা! পাছা, কি করে ইত্যাদি, লং ২২৫৮ দ্রষ্টব্য । 
থাকে যদি কাজ ইত্যাদি, নং ৩৯০ জুষ্টব্য। 
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থাকে যদি চূড়ো বাঁশী, রি হেন কত মিলবে দাসী * 
[১ পাঁচে থাক মোর? বেঁচে থাকুক। ' ২ পা--মিলবে 
রাধা হেল দাসী; সিলবে কত রাজরাণী দাসী । সমগ্র প্রবাদের 
রূপান্তর- সুখে থাক মোবু চুড়া বাশী, কত শত মিলবে দাসী ] 

থাকে যদি মন, বসে পাই ধন। 

থাকে শক্র, যায় বালাই। 

থান, ছাড়া ত মানছাড়া |, 

[১স্থান। ২ “মানভ্রষ্ হলে স্থানদোষে'-দাশু বায় ] 

থানার কাছ দিয়ে কানাও যায় না । 

থানের১ ঘোড়া ঘাস পায় না, দলচরীকে দানা । 
[ ১ থান-্স্থান, উৎপত্তি বা জাতি, 0:6৪ ] 

থানের মাল থানে, তারে আমানত; মানে। 

[ ১ গচ্ছিত রাখ! বস্ধ ] 

থাবাব উপর থাবা, কি কবে রে বাবা১। 
[ ১ পা উশাস (অবকাশ ) নেই রে বাবা । নং ২৯৫১] 

থাল ভেঙে থুল, থুল ভেঙে থাল। 

থালা কাসি থাকতে শান্কিতে বজ্তাঘাঁত১ । 
[| ১ নং ১২৭৪১ ৩২৭১] 

থালায় মালায়, নং ১০০০ দ্রষ্টব্য। 

থালাব জলে ডুবে মরা |, 
[ ১ নং ১৭৮] 

থালা! রেখে শান্কিতে খাওয়া । 

থাল! হারিয়ে কলসী হাতড়ান। 
থিয়ে: কাঠি পর্বত । 

[ ১ স্থিত হয়ে] 

থিয়ে তল যাবে, তবু নুয়ে ভুব ধেবে না। 
থুতু গিললে কি তেষ্টা মেটে। 

থুতু ছাড়লে গায়ে পড়ে”, কুডুল মারলে পায়ে পড়ে। 
[১ নং ২১৩ 
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 থুতু* দিয়ে ছাতু গৌলা। 
[১ পাধুতকুড়ি। চিল্তি পান্সি চার পদ্বসীয় ভাড়া কর 

আমার কর্ম নয়--এ কি থুতকুড়ি দিনে ছাতু গোলা? 
আলালের ঘরের দুলাল 1 

থোড়া করি খাও, বাঁচতে যদি চাও । 

[১ পাঁভাল বর্দি। নং ৭০ | 

থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়।১ 
[ ১ 'রোজ একঘেঁয়ে-".খোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়+- 
ছ্বিজেন্ত্র রায়ের কক্ধি অবতার | 

ধেোতা মুখ ভোতা।, 
[১ “মুপারিসওয়ালাদের থোতা মুখ ভোতা হয়ে গেল”-্-ছতোম 
প্যাচার নকৃশা। একেবারে থোতা মুখ হয়ে গেল ভোতা।”-" 
ঈশ্বর গুপ্ত । হ্হূরধ্যমুখীর থোতা মুখ ভৌত হবে*--বিষবৃক্ষ ] 

দই খাঁবে মেধো, কড়ি দেবে সেধো 1 
দই খেয়ে ভখড়ের বিচার 1১ 

[ ১ নং ৩৩৭৫ ] 

দই খেয়েছ, ভাঁড় ত পালায় নি। 
দই দেখলে মুচ্ছ? যায়, পেঁয়াজ রসুন শুঁটকি খায়। 

দইয়ের আগা, ঘোঁলের শেষ, নং ১২৭১ ভষ্টব্য। 

দইয়ের আগে মণ্ডা ভাঙে । 
দ'কে পড়ে হাতী, বেঙেও মারে লাখি।* 

[ ১ পাস্হাতী যখন কে (বা য়ে) পড়ে, তখন 
লাথি মাবে। 'উগ্না করি অতিবেক হাত্ভীকে লাখি মার ভেক' 
দাশ রায়! নং ২৩১৩, ৩৯৬৩, ৮৬৮৫১ ৮৬৯৩ ] 

দক্ষয্ঞর ব্যাপার |: 

[ ১ বৃহৎ কাধা পঞ হইয়া যাওয়া ] 
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দক্ষিণত্বারী ঘরের রাজা, পূর্ধবঘ্বারী তার প্রজা । 

পশ্চিমদ্বারীর মুখে ছাই, উত্তরদ্ধারীর খাজনা নাই 1 
[ ১ নিকুষ্টতার জন্য । পা-উত্তরদ্ধারী ফেলে পালাই ; উত্তর- 
দ্বারীর কাছে না যাই ৷ ২ গৃহনিন্মীণ-পদ্ধতি ] 

দক্ষিণহস্তের ব্যাপার ।; 
[১ কেবল দক্ষিণ হস্ত দিয়! ভোজন নাকি বাঙালীর বৈশিষ্ট্য । 
ধিশ্মঘট ক'রে চাকরী যে ছাড়ব, তা হলে দক্ষিণ হস্তস্ত ব্যাপারং 
চলস্তি কেমন করে+-- অমৃত বন্থর একাকার ৷ পুনশ্চ, গড়িয়ে 
গল্প শুনলে ত ভায়া দক্ষিণ হন্তের ব্যাপার চলবে না-খ্রামা- 
বিভ্রাট 7 

দক্ষিণে ঢে'কি, উত্তরে বেল, লক্ষী বলে এই বাড়ী গেল। 

দার গ্রীহও ডরায়। 

[ ১ দৃঢ়, শক্ত ] 

দড়ি আগলা, বাছুর পাগলা । 
দড়ি আগে ছেড়ে, না, কড়ি১ আগে পড়ে ।২ 

[ ১ ঘরের ছাদের কডিকাঠ। ২ এবলদ্ষিত টানা পাখা চীর- 
আবক্িত। পড়িত সে একদিন, কেবল সন্দেহ--দড়ি আগে 
ছেডে কিন্বা কডি আগে পড়ে ইহ্দ্রনাথ বন্যোপাধ্যায়ের 
ভারঘ-উদ্ধার ] 

দরড়ি-কলসীর কড়ি ।১ 

[ ১ পা--কড়ি দিয়ে দড়ি-কলপী কেনা । অর্থাৎ গলায় দিয়া জলে 
ডুবিয়! মরিবার জন্য । “না মিলিল দড়ি, না মিলিল কড়ি, 
কলসী কিনিতে তোর'--ভারতচন্ত্র। জোটে না বাবুদের 
কেবল দভি-কলসীর কড়ি*-মনোমোহন বস্থ ] 

দড়িছেড়া গরু। 
দড়িতে দড়াতে গিরে লাগে না। 

দণ্ড ঢু'চার কান্নাকাটি, শেষে গোবর ছড়া ।১ 
[ ১ অর্থাৎ, প্রিয় ব্যক্তিরও মৃত্যুর পর ] 

দণ্ডেন গৌগর্দাভৌ |, 
[ ১ সং-শক্যং বারফ্মিতুং জলেন হুতভূক্ ছুত্রেণ বর্ষাতপৌ। 
নাগেন্ছো নিশিতান্ুশেন সমদে! দণ্ডেন গোগর্দতৌ ] 

৪২১ 
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দধি ছুগ্ধ করিয়া! ভোগ, খবধ দিয়। খগ্ডাব রোগ । 

'ঘলে ডাক_এই সংসার, আপন মইলে কিসের আর ॥১ 
[১ ডাকের ধছন ] 

দন্ক্ষুট হয় লা।* 
[১ অর্থাৎ ঈলাত বসান যায় না। কঠিন বিষয়ে প্রবেশ লাভ 
কঠিন] 

দফরা গাজীর২ কুড়ল, নড়ে চড়ে খসে না। 

[ ১ পীরবিশেষের নাম ] 

দফা একেবারে রফা ।: 

[১ “ষিনি নীলকুঠিতে যাইয়া একবার দান লইয়াছেন তাহার 
দৃফ1 একেবারে রফা'--আলালের ঘবের ছুলাল। “ভারা ম'লেই 
দফা রফা, এককালে লব ফুরয়ে যাবে'--ঈশ্বর গুধ্ধ। “বিবাহের 
দফা বফা করেছে বল্লাল'--কুলীনকুলসরন্থ ] 

দম “ঘোষের, বেটা শিশু পাল? ।২ 
[১ মহাভারতোক্ত চেদ্িরাজ ও তাহার পুত্র, কিন্ত ব্যঙগে 
প্রযুক্ত ] 

দম থাকতে কম করে না। 

দয়া আছে মায়া আছে, গল ধারে কাদি। 

আধ পয়সার আটটি কল! পরাণ গেলে না দি? ॥ 

দয়া ক'রে দেয় নুন, ভাত মারে তিনগুণ । 

দয়া ক'রে দেয় ভাত, শাঁন্কি নিয়ে দেয় রড়১ 1 

[১ বড় দেওয়াস্দৌড় দেওয়া) যথা--'ভঙ্গী দেখে ভয় পেয়ে 
ভীম দিল রড়--রামেশবরের শিবায়ন ] 

দয়া নাহি আছে যার, শ্রদ্ধায় কি করে তার। 

দয়রি পর ধর্শা নাই, হিংসার পর পাঁপ নাই। 

দয়ে মজান ।- 

[১ দহ বাদ”স্গর্ত, দক | ২ দরে গিয়ে লিখিয়ে মাম, হয়ে 
মমরায়ে পরিণাম, করেন কি না ব্ভিচারিণী কর্/দাঁি রায়] 

দরকার পড়লে খোড়াও লাফায়, নং ২৩৬২, দ্রষ্টব্য | 
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দরর্জীর জামা ছেড়া 1১ 
[১ নং২৭১৭] 

দরদী নইলে দরদ জানে না, কন্মী নইলে কর্ম মানে না। 
দর্পণে মুখ দেখা ।১ 

[১ 'বুঝে দেখ মনে, দর্পণে মুখ দেখা বইত নয়'--রাম বন্থ। 
নং ৬১৬] 

দর্সহারী মধুসদন | 
দরবার করে জেরবার১। 

[ ১ নাকাল ] 

দরবারে* না মুখ পায়, ঘরে এসে মাগ ঠেঙায়।* 
[১ পা লোকের কাছে। ২ পা-সভায় নাঠাই পায়। ৩ 
পা-দরবারে জামাই হারে, ঘরে এসে বউকে মারবে; দরবারে 
হেরে জামাই মেয়েকে ধরে মারে, ইত্যাদি ] 

দরিদ্র যায় লঙ্কাপার ইত্যাদি, নং ৪২০১ দষ্টুব্য 

দল” ভাঙল যে, কই খাবে সে। 
[১ এক প্রকার জলজ তৃণ। অথবা! (প্রশ্নে ) গোষ্ঠী, সমূহ । 
২ পাঁদাম টানলে যে। ৩ পাষে দাম টানে, সেকই 
খায়) দাম টানলেই কই খায়। দাম-জলজ লতা বা শৈবাল, 
অথবা (ফা) জাল।--নং ৫০৪৫ ] 

দশকন্ার১ ভাত নেই। 
[ ১ পা-আটকামুয়ার ] 

দশচক্রে ভগবান ভূত ।১ 
[১ কমলে কাখিনীতে প্রযুক্ত । গল্পে আছে, রাজার প্রিয়পাত্র 
ভগবান পণ্ডিত জীবিত থাঁকিয়াও ঈর্যালু সভাসদের চক্রান্তে মৃত 
বলিয়া গ্রাতিপন্ন হইয়াছিল; পরে দেবাৎ রাজার সঙ্গে সাক্ষাতে 
সম্বোধন করিলে, রাজা তাহাকে ভূত বিশ্বীসে পরিহার করিলেন। 
তখন ভগবান বলিল--চক্রং সেব্যং নৃপঃ সেব্যো ন সেব্াঃ 
কেবলো নৃপঃ। অহো চক্রশ্ত মাং।জ্যাদ ভগবান্ ভূততাং গতঃ॥ 
এই গ্লোকের উত্তবার্ধ প্রবোধচন্ত্রিকায় উদ্ধত ] 

দশ জন কইলেই এক জন ভূত । 
মশ জন মিললে এক জন পাগল। 
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দর্শ জন যেখানে, দশ কথ! সেখানে । 

দশ জন রাজি যেখানে, খোদ! রাজি সেখানে১ '* 
[ ১ পাঁ-ভগবান সেখানে । ২ নং ৪৯৮১] 

দশ টাকা যদি খণ ইত্যাদি, নং ১১৫৩ দ্রষ্টব্য । 

দশদিনকার পচ! খায়» সাজো২ দেখলে নেকার* পায়। 
[১ পাবাসি ছেড়ে তে-বাসি খায়, সাতদিনের বাসি খায়। 
২ সঙ্যোজাত, টাটকা । পা--শাল (-* শোলজাতীয় বৃহৎ মতন; 
যথা, “মস্ত ধরে যোগায় ম্বগেল শোল শাল” মাণিক গাঙ্গুলি; 
“গৌচে-গাচে বাবু হল পট শাল খেয়ে ঈশ্বর গুপ্ত )। ৩ 
পাঁবমি ] 

দশ দিন চোরের ইত্যাদি, নং ৩১৪৭ ভ্রষটব্য। 

দশ পুত্র সম কন্যা যদি পাত্রে পড়ে (১ 
[ ১ কুলীনকুলসর্বন্থে উদ্ধৃত। সং--দশপুত্রসমা কন্া যদি পাত্রে 
গ্রদীয়তে । দশ-বাপী-সম কন্তা যদি পাজে দেই'--রাষেশবরের 
শিবায়ন ] 

দশবাই চণ্ডী ।১ 
[ ১ দশবাহু চণ্ডী; কোপনা রণচণ্ডী নারী অর্থে প্রযুক্ত। “কেন 
দশবাই চণ্ডী হয়ে নাচ্ছিস্- গিরিশ ঘোষের য্যায়সা কা 
ত্যায়সা] 

দশ বেদ সম অগ্নি। 

দশ মাইয়। থেখানে ইত্যাদি, নং ৩৮০৬ দ্রষ্টব্য । 

দশ মাসের ভরসা, বাতকর্মেই ফরসা 1১ 
[১ প্রবোধচন্দ্রিকা, তৃতীপ় স্তবক, প্রথম কুস্থম 

দশ মুখে দশ কথা । 
দশ মুখে যশঃ | বা» দশ যেখানে যশ সেখানে 

[১ পা-ধন্ম ] 

দশ হাত কাপড়ে কাছ! নেই ।* 
[১ পা-বার। ২ “তুমি হাজার বুদ্ধিমতী হও তুমি মেয়ে- 
মানুষ, তোমার দশহাত কাপড়ে কাছা নাই'স্নধীন তশন্িলী] 
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দশ হাতি কাপড়ে মেয়ে নেওটা ।১ 
[১ বিলে-দশহাতত কাপড়ে মেয়ে নেংটা” গিরিশ ঘোষের 
বিষম্ঙ্গল ] 

দশে পাচে খাই, দিনে ভিন নাইন । 
[ ১ দিনে তিন বার আান করি, অর্থাৎ শুদ্ধাচারী ?] 

দশে মিলি' করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ! 

দশে যারে বলে ছি, তার প্রাণে কাজ কি।১ 
[১ পা--যারে দশে বলে ছি, তার বীচায় ফল কি; দশে বললে 
ছি, তার নীচলেই বাকি।--নং ৭২৫১ ] 

দশের কথা যেখানে, মরণ ভাল সেখানে ! 

দশের নড়ি, একের বোঝা 1১ 
[ ১ দশের লাঠি একের বৌবা, সকলেই কিছু কিছু দিলেই হইয়া 
যাঁয়-- প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের জীবনের মূল্য ] 

দশের না” পাহাড়ের ওপর দিয়েও চলে ।১ 
[ ১ নং ২৩১১, ৫১৩১] 

দশের মুখে: জয়, দশের মুখে* ক্ষয়। 
[১ পা- লোকমুখে ] 

দশে লাগে, ভূত ভাগে। 

দাইয়ের১ কাছে কৌক ছাপানি। 
[ ১ পাঁধাইয়ের। “বাছা, এ কি দাইয়ের কাছে কৌক 
ছাপি”_নব্বিবিবিলাস ] 

দাও মারা ।১ 

[ ১ পড়তা পাওয়া, স্বহোগ লওয়া, বা লাভ করা। দীও-" তাস 
খেলার জিতের পিঠ । “কোন কথা নাহি শোনে স্থির করে 
মনে মনে, ভাবি দাও মারিব বিয়েতে'--আলালের ঘরের হুলাল] 

দাওয়! মাড়া যতদিন, বাপ খুড়া ৬৬দিন।১ 
[১ প্রবাদের কিঞ্িৎ পন্রিবর্তিত রূপের জন্য নং ৫৬৫০ দ্রষ্টব্য ] 

দাঁওয়ের চেয়ে বাট দীঘল। 
[ ১ পা-ডাট ] 
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ঘা” কুমড়া সম্বন্ধ ।& 

[ ১ নং ৪০৮৮] 

দাগা ষাঁড়।১ 

[১ শ্রান্ধাদিতে উৎস্থাষ্ট। নং ৪৩৪৪ ভ্র্টব্য। “কিছু দ্বিনের 
মধ্যে জিনিসিদ্দ হোঁনেন খ1 পৌত্তলিকের শ্রান্ধের দাগা ষাঁড়ের 
অবস্থায় পড়িলেন'--হুতোম প্যাচার মকৃশী। “তৌমীর মতন 
দাগ! ষাঁড় কে চায়'--গিরিশ ঘোষের মুকুল-মুঞ্জবা ] 

দাড়কাকের মযুরপুচ্ছ ।১ 

[১ প্রসিদ্ধ কাহিনী হইতে । “মধূরপুচ্ছ পাখায় গুজে দাড়কাব 
কখনো মযূর হয় না--শরৎচন্দরের গৃহদাহ ] 

দাড়া গো'পান দিয়ে বরণ করা ।+ 
[১ দণ্ডায়মান বধূর হত্তে ওয়া পান দিয়া মঙ্গলাচরণ করা 
'কুলাইচত্ীর হ্াড়া গ্য়াপান নেই,_কেরীর কথোপকথন 
“মেয়েরা দীড়া গুয়া পান, বরণছালা, মঙ্গলের ভাডওয়ালা কুলো 
পিদ্দিম দিয়ে ব্রণ কলেন? ? পুনশ্চ, "আগামী ( বৎসরকে ) দ্রাড় 
গুয়াপান দিয়ে বরণ করে ন্যান্*-হুতোম প্যাচার নকৃশা 
ঠারে! প্রয়াপান দিতে হবে কালই”--দাশু রাম । "অন্তাহ 
স্ত্রীলোকের ধ্লাড়া গো'পান দিয় মঙ্গলাচর্ণ করিতে লাগিল” 
আলালের ঘবের ছুলাল ] 

দাড়া গোপাল কবা।১ 

[ ১ দাড়ান গোপালের অনুকরণে ছুই হাতে নাঁড়ুর পরিব্ে 
ভারি ইট দিয়া ছুই পা ফাক করিয়া ঈাড করান ক্ষপ পাঠশালা, 
দণ্ডবিশেষ ] 

দীঢাঁলি ত ছেলে নে? ইত্যাদি, নং £৫১৩ ভ্রষ্টবা। 

দাড়ালে দণ্ড বসলে পৰ, পথ বাড়ে, দুর যায় ঘর। 

দাঙালে পোয়া ১, বসলে ক্রোশ, পথ বলে মোর দোষ 

[ ১ পবর্থাৎ থামিলে এক পোয়া পথ দূরে পড়িয়া যায়ু। পা- 
ডাকপে ভা (অর্থাৎ কাহাকে ডাকিয়া কথা কহিলে [ক “ডাক 
প্থ যাওয়ার সময় নষ্ট হয়; চীৎকার করিয়া ডাকি/[লি ঘত দুরু 
পর্যযস্ত শোনা যায় ততটা এক ডাক পথ )] 

দাড়িকে মাঝি করা, মাঝ গাঙে ডুবে মরা । 
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দাড়িতে লজ্জা নেই ।, 
[১ অর্থাৎ দাঁড়ির মাহাত্োে বা বয়সে লঙ্জাসরমের বালাই 
থাকে না] 

দাড়ি না গজাতেই কাজী । 

দাড়ি নেই কোনে! কালে, গৌফ রেখেছে ইত্যাদি, নং ২৬২৭ দ্রষ্টব্য | 

দাড়ে বসে ছোলা খায়, রাধাকৃষ্ণ বলে, 

আবার শেকলও কাটে ।১ 
[ ১ তোমার দোষ কি, তোমার জেতের স্বধশ্ম ; তোমর! পাড়ে 
বসো, ছোলা খাঁও, বাধুষ্খ বলো, আবার মধ্যে মধ্যে শিকল, 
কাটো?--নবীন তপন্থিনী | নং ৭৯০৪ ] 

দিত আর আতি৯, বিকল হলেই জ্বালা । 
[১ অস্ত্রাগার, উদর । পা-_ভাই ] 

াত-কড়মড়ি সাব । 

দাত ছাড় পিটে, গড় করি তোরে । 

দত গেল ত জাত গেল ।; 
[ ১ নং ৪০৩৩ ] 

দাত থাকতে খাওন ভাল, দাত পড়লে মরণ ভাল । 

দাত থাকতে দীতের মধ্যাদা না জানা ।১ 
[ ১ পাঁদীত থাকতে দাতের মধ্যা্া, বুঝলে নাষে সে বড় 
গাধা । “এইযে কথায় বলে, ঈাত থাকতে ঈতের মর্যাদা 
জানে না-নবনাটক। দীত থাকতে কেউ দ্ীতের মর্যাদা? 
বুঝতে পারে না,-দ্বিজেন্দ্র রায়ের বিবহ ] 

দাত থাকলে বেঙও কামড়ায় । 

দাঁত থাকে না বলে কায়েত মায়ের পেটের মাংস খায় না। 

দাত দেখালে যে, জাত১ দেখালে সে। 
[ ১ পেটের কথা ; মনের গুঢ অশ্ প্রায় ] 

ঈাঁত দেখি তোর বয়স কত ।১ 
[১ দীত দেখিয়! অশ্বীদির বয়স নির্ণয়ের প্রথা হইতে । ইল্লো 
ঈাত দেখি তৌর বয়দ কত'--গাভাত মুখোপাধ্যায়ের নবীন 
সর্যাী ] 

2৭ 
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দাত না উঠতেই ভাত চিবায়। 

দাতা কর্ণ।১ 

[১ 'ঝেধেকের মাথায় একট! কথ! বশিয়াছি বলিয়াই দাতা- 
কর্ণগিরি করিতেই হইবে তাহার অর্থ কি?--শরৎচ্জ্দের 
শ্রীকান্ত, ৪র্থ পর্ব ] 

দাত! নষ্ট দানে, হিংস্ুক নষ্ট কানে । 

দাতাব আগ, বখিলের১ শেষ। 

[১ কপণের ] 

দাতার চেয়ে বখিল ভাল, ত্বরিত১ জবাব দেয়। 
[১ পা-তুরুক। স্পষ্ট। “হয় ছাড়, নয় মার, ওরে দাতার 
চেয়ে ভাল বখিল'--বাঙ্গালীর গান ( বঙ্গবাসী ) ] 

দাতার দেখে দান, বখিলের ফাটে প্রাণ ।১ 

[ ১পা-দাত। দান করে, বখিলের ( বাঁ, ভীডাবীর ) বুক ফাটে 
বা পেট ফোলে। হি--দাতা দান দেয়, ভাগডারীকা পেট 
পিরায়। “একজন দেয় অন্যে বাক্ে, ধিক ধিক অখিল মাঝে 
বখিলের মৃত্যু কেন নাই”--দাশু রায় ] 

দাতার নারিকেল, বখিলেব বাঁশ । 

কাট, না কাট, “বাড়ে বার মাস ॥১ 
[১ খনার বচন নং ১২। নারিকেল যত পাড়া যায় তত ফল 
তুয়, কিন্তু বাশ কাটিলে ঝাড় বাডে না] 

দাতাল+ মাতাল শিঙ্গেল আর অস্ত্রধারী । 
কখনও বিশ্বাস ক'রো না এই চারি ॥* 

[১হম্তীবাবন্ত বরাহ। ২ নং ৬৬২৮ ] 

পাতালে' মোচালে লাগা। 

[ ১যার ঈাত বড়। ২ যার মোচ বা গোঁফ বড় ] 

দাতে কুট! করা) ।* 
[ ১ পাধরা। কাটা । ২ ঘাঁট মানা; অতি বিনম। 'দস্তে 
ভূণৎ বা 'তৃণভক্ষণ সংস্কৃত লৌকিক ন্যায়ের সহিত (তুলনীয় । 
গশনেতে তৃণ করি বোলে? মো তোক্ষানে'প্রীক 
গাতে কুটো করি এলি পরশুরামের স্থানে*-কৃত্তিবাস ( অঙ্গ? 
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রায়বার )। “উঠি দুই ভাই তবে দত্তে তৃণ ধরি'--চৈতন্ত- 
চরিতাম্বত। “বিনতি তোরে করি দশনে তৃণ ধরি” কবিকন্বণ। 
দাঁতে কুটা দগডবং ধীড়াইয়া ঈকাছে"--মাণিক গাহুলি। দি 
কিছু বলি, করয়ে ব্যাকুলি, দাঁতে ধরয়ে কুটা?? পুনশ্চ, শুনি 
কর্মকার কাদে দাতে করি কুটা'_ ঘনরাম চক্রবর্তী । “কত 
কাকুতি করতো! আর দ্ীতে ধরতো কুটো?--দাশ রাক্স। পায়ে 
কত পড়িয়াছি দীতে করে কুটো”- ঈশ্বর গুপ্ত । দিন্তে তৃণ লয়ে 
সভয়ে সিবাজদ্দৌল ত্যজিল সমব/--পলাশীর যুদ্ধ ] 

চাতে দড়ি দিয়ে পড়ে থাকা ।১ 
[১ পানাহার ত্যাগ করা ] 

দাতে দাত দিয়ে কাল কাটানো ।+ 
[১ কত কাপ কাটাব কান্ত, দন্তে আর দিয়ে দন্ত'-দাশু বাধ] 

দ।তে দাঁতে লাগা ।১ 

[ ১ অর্থাৎ ভয়ে মৃচ্ছ1 যাওয়া। 'নববাবুদিগের প্রত্যাগমন 
শুনিয়া তাহাদিগের দীতে দাতে লেগে গেল”_আলালেনর 
ঘরের দুলাল ] 

তে মিশি, কাপড় বাসি, বাড়ী কোথা, না, কুড়মন পলাশী । 

দাঁতের বাছ্ঠি ১ 
[১ “কেবল রাত দিন ঝগড়া» কিচিমিচি, দীতের বাপ্চি'-_. 
শরৎচন্জের চরিত্রহীন ] 

দাদ ঘোচাতে কুঠ হল। 

দাদ তোলা । 

[১ (ফা) দাদ- প্রতিশোধ । পুরাতন শক্রতার প্রতিশোধ 
লওয়া। শুতোম্ তত দূর নীচ নন্ যে দাদ তোলা কি গাল 
দেবার অন্ত কলম ধরেন--হুতোম প্যাচার নকশা । কেহ 
দোষ করিলে দণ্ড না দেওয়!বা দাদ না তোল! ..মানব্র 
অবস্তা করণীয় নিতাকশ্ম'স্্সনাতনী ] 

দাদাও লয় না, নায়েও ধরে না। 

দাদা করেছে পেয়াদাগিরি, সেই গ্যাদদারে বউ গ্যাদারী। 
[ ১ দেমীকে এ 

দাদ! কানা”, তাই আমি চোখে দেখি না । 
[১ পাস্রাতকানা ] 
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দাদী থাকলে রাজবাড়ী, দাদা দা থাকলে শুধু বাড়ী । 
দাদা বই আরপা'ক নহি, দিদি বই আর ডাক নাই। 

[১ পাইক] 

দাদা১ বলেছে চণ্ডী, ছুর্গা বলব রেন। 
[১ পাঁস্বাবা ] 

দাঞ্জা বলেছে চষতে, তাই চষতেই আছি। 

দাদা বলেছে বার!) ভান্, ভান্ছি তাই ওদ!* ধান। 
[ ১ ঢেকিতে ধান কোটা । ২ আর্র] 

দাদ! যে মরল তা” ত ভাবি না, যমে যে বাড়ী চিনল। 

দাদারও চিড়ে ফলার ।১ 

[ ১ জোয়ারের জলে স্ফীতোদর মৃতদেহ লক্ষ্য করিয়া স্কীতোদর 
ফলারে মাতালের উদ্তি। “ভায়ারও ফলার, আমারও তাই”-_ 

নৃত্যগোপাল রায়ের হবিশ্চন্্র ] 

দাদার জয়েই জয়, নং ৬৭১২ দুষ্টব্য | 

দাদার নামে গাধা, বাপের নামে আধা । 

নিজের নামে হারামজাদা ১ ॥ 

[১ পা--শাহজাদা ] 

দাদার বলে কুস্তি করা । 

দাদার ভরসায় বায়ে ছুরি ।১ 
[১ “আমি তোমার ভর্স! করি তুমি দাও গো বামে ছুরি”. 
গোপাল উড়ে। 'মতিলাল:..মধ্যে মধ্যে ঘা উচু করিয়া 
দেখেন বাঞ্চারাম বাবু ও ঠকচাচা আইলেন কি না, কিন্ত 
দাদার ভরমায় বীয়ে ছুরি, এই দুই অবতার তুবৃতামালের 
অগ্রেই চম্পট দিয়াছেন,--আললের ঘরের ছুলাল ). 

দাদার মন ভাঁতারটি ।+ | 

[১ জামাইবারিকে উচ্ধৃত। বৃথা কেন যাবে, কোথাও না 
পাবে ভাতার দাদার মত *--দীনবন্ধ মিত্রের কবিতা 

দাদার যত মুরদ তা বড় বউকে ছাপা নেই। 

দাদা বত লিখবে ভা এক গ্বাচড়েই জানা যাঁছ। নং ৮৮৫ ভষ্টব্য | 
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দাঁদা হয়েছে দারোগা, ফৌন্বদারি ভ ঘরেই। 

দানও দেয়, অব্রাঙ্গগও হয়। 

দান দক্ষিণা দিন পাইলে, দোষ নেই মিছা! কইলে। 
দান যেমন, দক্ষিণা তেমন ।১ 

[ ১ পাযেমন দান তেমন দক্ষিণা। নং ৭8৪২ ] 

দানসামগ্রী, বুড়ার বিয়ে, আম কাঠ আর বাঁটা দিয়ে। 
দানসে ধরম, পাতনসে নরম, গাওসে গরম, কমলীকো! ধরম১। 

[ ১ কম্বলের উপযোগিতা ] 

দানা দুশমন নাদান দোস্ত, তাজ! মছলি, গঃঙ্ধা গোশত ।* 

[ ১ বুদ্ধিমান শক্রু। ২ নির্বদ্ধি বন্ধু। ৩ নং ৬০১১] 

এঁনী ভখড়ানো যায়, সঙ্গী ভড়ানে যায় না ।১ 
[১ দানী ভাঁডা যায়, সঙ্গী ভাড়া যায় কবে-ভারতচন্ত্র ] 

দানে কি ঝুঁড়ি* বিকায়। 
[১ পা পুটলি। হাটে যাহার" ঘব ভাঁডা না করিয়া উন্মত্ত 
স্থানে দ্রব্যাদি বিক্রয় কবে, তাহাদের নিকট হইভে “তোয়া 
বাজারের দান আদায় কর হয় ] 

দানেতে ছুর্গতি খণ্ডে, কালে খণ্ডে অপমান। 

নিক্ষলা হইলে বৃক্ষ খণ্ডে তার প্রাণ ॥ 
দানের তুল্য যশ নাই, গানের তুল্য রস নাই। 

দাম টানলে যে কই খাবে সে, নং ৩৯৯৪ জুষ্টব্য। 

দাঁমাল১, সদাই সামাল । 

[১ ছুরস্ত ] 
দায় মোদ্বায়? রাজি, কি করবেন কাজী । 

[১ অর্থাৎ প্রতিবাদী বাদী । দায়ী (০ ধে জবাবদিহি করে )) 
মুদ্ধাই (ফা). বিচারাখীঁ। “শুনিয়! বলেন রায় দৌহে যদি রাজি । 
কি করিতে পারে তবে মীর মিএণ কাঁজী ॥'--ঘনবাম চত্রবর্ভী? 

দায়ে কাটা কুমড়া যেমন ।, 
[ ১ কুমড়া ধদি দা'কে আক্রমণ করে তবে যেমন আপনি কাটা 
পড়ে। যথা ভারতচন্দ্রে বিপরীত বিহারে বিশ্ঠার উক্তিতে-- 
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' একি কথা বিপরীত, ছুই মতে বিপরীত, তীয়ে কাটা কুমড়া 
যেমন? 1---এ বেটী সামান্ত নয়, মারতে গেলে মরতে হয়, দায়ে 
যেমন কুমডার বিনাশ+স্প্দাণ্ড রায় ] 

দায়ে ঠেকলে শালগ্রামের পেতা বেচেও খায় ।১ 
[ ১ নং ২৭৫১] 

দায়ে পড়ে দাণঠাকুর | 
দায়ে প'ড়ে দাই ডাকা । 

দায়ে পড়ে: বাবা বলে। 

[১ পা" দায় পড়লে । নং ৮৩৩৩ ] 

দায়ে পড়ে রায় মশায় । 

দা'য়ে বালি, কুড়লে শিল 

ভালমান্নষকে ভাল কথা, বজ্জাতকে কিলং ॥ 
[ ১ অর্থাৎ শাগ দিবার জন্য | পা দায়ে হাতল, কুড়লে খিল) 
২ পা--ব্উকে কিল। দ্বিতীম্ব পংক্তির পাঠাস্তর--বীদ্দীবে 
লাখি, গোলামেরে কিল ] 

দায়ের চেয়ে ভাট বড়, নং ৪০২১ দ্রষ্টবা। 

দায়ের তলার মাছ । 

দায়ের হুল মামলা, আমলার খাই সামলা । 

[১ বিচারাধীন ] 

দারিদ্র্যদোষো গুপরাশিনাশী১ । 
[ ১ অঙ্কস্ত দোষো গুণসন্লিপাতে নিমজ্জতীন্দোরিতি যো বভাষে। 
নৃনং ন দৃষ্টং কবিনাপি তেন ( »কালিদাসেন ) দারিদ্র্যদোষো 
গুণরাশিনাশী ॥-প্দারিজ্যদোষের পর দোষ নাই আর+- 
বাষেশ্বরের শিবায়িন ] 

দাসখত লিখে দেওয়া ।১ 
[ ১এবাসখত লিখে দিয়ে কোটালি করিলাম গিয়ে-ুধাত গস 
'দীদ্খত লিখে দিয়ে পড়ে যদি পায়। তথাচ নারীর 'মন পুরুষে 
কি পায়।--ঈশ্বর গুধ। শিখায়েছ নাকে খত; লিখায়েছ 
দাসখত, দিয়েছি তায় ঢের! সই'-"গোবিন্দ অধিকারী ] 

দাসী আসে তুলবে পাঁ, দাসী না আসে পুড়বে পা । 
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দাসীর কথা বাসি হলে লাগে বড় ভাল।, 
্ ১ নং ১৫২৪ ] ও 

দাসীর পা ধোয়াই, কলসীর তলা ধোয়াই না। 
দাসেরে থাপ1১, মহিষে নাফাৎ। 

শিমেরে গিল বউরে কিল ॥ 
[১ থাপড়, চড়। ২ নাকফ্কোড়া। ৩ শিমগাছে ঝাটা মারা। 

৪ পূর্বববজের প্রবাদ] 
দিও কিঞ্চিৎ, ন! ক'রে! বঞ্চিত। 

দিও না! ননদ-নাড়া, এর পরে শুনবে বাড়া । 

দিগ বিজয় কারে বেড়ান। দিগগজ পণ্ডিত। 

দিতেও যিনি, নিতেও তিনি । 
দিতে তিন কড়া, নিতে পাঁচ কড়া ।+ 

[১ নং ৪৮১] 

দিদি লো! দিদি, জলকে যাবি । 

ন| বোন্, তুই ডুবিয়ে দিবি ॥ 
দিন আসে ত ক্ষণ আসে না। দিন যায় ত ক্ষণ যায় না। 

দির্ন কাটে ত রাতি কাটে না। 

দিনগত পাপক্ষয় ।১। 
[১ প্রাত্যহিক পাপের জন্য প্রাত্যহিক কৃত্য, অর্থাৎ নিত্যকুত্য। 

যতটুকু না করিলে নয়, ততটুকু কর! ] 

দিন গুজরান করি ইত্যাদি, নং ৩২৩৮ ( উদাহরণ ) দ্রষ্টব্য । 

দিন গেল আলে-ঝালে, জোনাকির পৌঁদে আলো জালে । 

দিন গেল আলে-ডালে, ধান শুকাবে জোনার আলেঃ। 
[ ১ জোনাকির আলোকে ] 

দিন গেল আলে-ডালে, রাত হল চেরাগ জ্বালে। 
দিন গেল হেসে খেলেঃ, রাত হলেখ বউ কাপাস ডলে। 

[ ১ পা-সকল দিন যায় হেলে ফেলে । ২ পা*-সন্ধ্যাবেলা । 

৩ পাঁবুড়ী ] 
৮ 
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দিন গেল হেলায় ফেলায়, রাত হল সতীনের জালায়। 
দিন থাকতে বাঁধে আল২ তবে খায় তিন শাল*।* 

[১ পাআগে। ২ পা-আলি। ৩ পাঁশ্তবে খায় নানা 
শালি (শালি ধান্্র ?)। ৪ খনার বচন নং ৬৪] 

দিন থাকতে হাট, জ্ঞান থাকতে বাঁট*। 

সম্বল থাকতে পুঁজিপাটা, নইলে শেষে কপালে কীট ॥ 
[১ পা-বয়প থাকতে খাট । ২ পা--পড়বে ] 

দিন যাবে রবে না। 

দিন যায়, কথা থাকে 1, 
[ ১ পাদিন যাবে কথায়ই রবে ] 

দিন যায় ত খণ যায় না। 

দিনে কেন সি'দ, না, গরজ বড় বালাই 1? 

[ ১ তুমি কি রাত্রি অশ্রমানে দিনে সিঁদ দিতেছ ? তাহাতে সে 
উত্তর করিল, গরঞ্জ ভারী'--নববিবিবিলাম 1-_নং ২৩৬৩] 

দিনে ডাকাতি ।, 
[১ 'আঙ্গ ভাকাতি, দিনে ডাকাতি হয় নাই, তাই করলি'_-. 

দাণশ্ড রায়। এক দিকে ধর্শের ছালা, আর অন্য দিকে দিনে 
ডাকাতি'্পারীচাদ মিত্রের আধ্যাম্সিকা। পডাহা নেমক- 
হারামি, দিনে ভাঁকাতি'--অমৃত বস্থর বিজয়-বসম্ত। “জগৎ 
বিখ্যাত মোরা ধন্বপ্রাণ জাতি। স্বপ্ন উডাইয়া দিবে! 
ছুপুরে ভাকাতি ॥--ববীন্্রনাথ ] 

দিনে তারা দেখা ।* 
[১ নই নারী যারা. দিবসেতে তারা দেখায় তাবা'--দাণ্ 
রাঁয়। নং ৪৭০০ দ্রষ্টব্য ] 

দিনে থাকে রাটে বঙ্গে, রাতে আসে কিবা রঙ্ষে । 

দিনে বাতি যার ঘরে, তার ভিটায় ঘুঘু চরে! 
দিনে বালিশ, রাতে চালিস্।১ 

[১ আহারের পর দিনে বিশ্রাম, রাতে হাটা উপকারী] 

দিনে ভাগা, রাতে ঠিকা, নং ১০১৪ ভুষইব্য | 

দিনে শেয়াল, রাতে গাই ভাকলে গাঁয়ের রক্ষা নাই! 
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দিব্যি পরের পাস্তা ভাত | 
দিয়ে ুয়ে চোর । 

দিয়ে ধন বিড়েন মন ইত্যাদি, নং ৪২৪৭ দ্রষ্টব্য । 

দিয়ে নিলে কালীঘাটের কুকুর হয় ।১ 

[১ পা--দিয়ে নিলে শেয়াল হয়] 

দিলি ত বয়ে দে'। 
[১ পা ধন দিলি ] 

দিলে থুলেই পিসী মাসী, না দিলেই সর্ধবনাশী। 

দিল্লীকা লাড্ড যে৷ খায়া সো পল্ভায়া, 
যো ন খায়া সোবি পল্তায়া ১ 

১ গল্পে আছে, কোন প্রতারক কাঠের গুঁডায় গুড় মাখাইয়া 
লাড্ড ,পাকাইয়া দিল্লীর লাড্ড্ বলিয়া ঠকাইয়া অর্থ সংগ্রহ 
করিয়া প্রস্থান করে। যাহারা কিনিল তাহারা ত ঠকিলই, 
আর ঘথাহারা পরে আমিল তাহাবাও পাইল না বলিয়া 
আপশোধ করিল। 'কেউ করে খেদ বউ না পেয়ে, কেউ পেসে 
ছুখ বেচায় গেয়ে, দিল্লীর লাড্ড. কেউ বা খেয়ে কেউ বানা 
খেয়ে পন্তায়'__বিষুবাম চট্টোপাধ্যায় ] 

দিলীর ওপার ত নেই বেগার। 
দীক্ষাগুরু শিক্ষাগ্চরু ছয় গুরু কয়১। 

নেবার গুরু দেবার গুরু সেই গুরু হয় ॥২ 
[ ১ পা-আর গুরু ছয় । « পা-উপাসনা শা করলে গুরু 
করতে হয় ।--নং ৪২৬৩] 

দীনের দিন যায় না১। 

[১ পা-দিন কি এমনি যায়] 
দীয়তাং ভূজ্যতাম্।১ 

[১ 'পুজাকালীন সাত গ্রামের লোক এক গ্রামে হয়, ক্কেবল 
দ্রীয়তাং ভূজ্যতাং ব্যতীত অন্য বে ন শব শোন! যায় না" 
খাওয়া বড় দায়। 'তার্পর ভূরিভোজন--খালি দ্বীয্বতাং 
ভূজ্যতাঁং নেড়ে পেপাদ! পধ্যস্ত বাধ যায়নি*--গিরিশ ঘোষের 
গৃহলক্্মী 7 
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ছুই নারী বিন! নাহি পতির আদর ।* 
[ ১ ভারতচন্জ ] 

ছুই, সতীনের ঘরকন্না, ঘরে গিষ্নী ভাত পান না। 
[ ১ পাঁঁ-সাঁত ] 

ছুই সতীনের১ ঘর, খোদায় রক্ষা! কর ।* 
[১ পাঁ-বোন্-সতীনের। ২ নং ৩৬৩৪, ৪৯৮৩, ৮২৬০১ ৮২৮৬ ] 

ছুই হাড়ি এক ঠাই, হয় ঠোকাঠুকি তাই, নং ৯৫২ জরষ্টব্য । 

ছু'কাঠি বাজান ।১ 
[১ ঝগড়া বাধান 1 নং ৮৯৫ । 'ঢক ঢক করি ঢে'কি উঠাইল 
বাগ। দৌকাঠি বাঁজায়ে চলে, বলে-লাগ লাগ ॥ _-বামে- 
শ্বরের শিবায়ন (নারদের বর্ণনায় )। 'ছুপক্ষেতে আস যাও, 
সমানে দুকাঠি বাজাও"-গোপাল উড়ে। "তিনি ভালবাসেন 
কাজিয়ে, বেডান ছুকাঠি বাজিয়ে, ঢেকিবাহনে সাজিয়ে 
চলিলেন মুশি'--দাখ রায় ] 

ছু'কানকাটা |; 
[১ নহ ৮৯৭ দষ্টলা ] 

ছু'কুড়ি সাতের খেলা | 
[১ তাস (প্ৰাবু) খেলা হইনে । তুই টেক্কা ব$ রাখলি হাতে 
রাখলি সে ছু'কুছি সাত”-রমিক চকনতী ] 

হ্চক্ষের বিষ 

[ ১ “তাই আমি হয়েছি দুচক্ষের বিষ'--শরতচন্দ্রের চি নহীন | 

দু'চোখ থাকতে অন্ধ, ন' ৩০৮২ দ্রব্য | 

ছু'চোখ, ছু'কান, মুখ কিন্তু একটি ।১ 
[ ১ অর্থাৎ দেখিবে নিবে অনেক, বলিবে কম । -নং ৩০৭৮] 

ছুগেড়ের” চেওং। 

[১ ছুই ডোবার । ২ মৎস্তযবিশেষ ] 
দুগ্ধ শ্রম গঙ্গাবারি, এ তিন বড় উপকারী । 

ছু'দিন হয়েছে বৈরাগী, ভাতেরে বলে- পরলাদ 
[১ পা-দু'দিনের বৈরাগী নয় (বা আড়াই দিঠোর যোগী ) 
ভাতকে বলে-অন্গ | নং ২২৭১ ]| 
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ছুধও সাদা, ঘোলও সাদা । 

ছুধ কলা দাও যত, সাপের বিষ বাড়ে তত | 
[ ১ সং--পয়ঃপানং ভুজজানাং কেবলং বিষবর্ধনম্ 

ছুধকে দুধ, জলকে জল 1১ 
[ ১ অর্থাৎ গয়লার কেনা ছুধ ] 

ছুধ+ দিয়ে কালসাপ পোষা ।* 
[১ পাঁছুধকলা। ২ ছুপ্ধ দিয়া কি কারণে পোষ 
কালসাপ*--কবিকস্কণ । “ভাল ছুধ দিয়া কাঁলসাপ পুষিয়াছিলে 
»-আলালের ঘরের ছুলাল। “দুগ্ধ দিয়ে কালফণী পুষে শেষে 
আপনি বিষে মরি'- দাশু রায়। “আমরা দুধ দিয়ে কালসাপিনী 
পুষি'--দিজেন্দ্র রায়ের বঙ্গনারী ] 

দুধ দেয় গাই, নামটাও ভাল তাই। 

ঠ্ধ নেই, বাটি নেই, কেবল চুমুক সার। 
[ ১ পা--চুষিখানি ] 

ছুধ মরে ক্ষীর। বা ছুধটুকু মরে ক্ষীরটুকু 1১ 
[ ১ “নেখাটি দুধ মরে ক্ষীর হইলেই বৈঠকখান। কুরুক্ষেত্র হইয়া 
পড়ে”-মদ খাওয়া বড দায়। “বুড়ো বর বটে কিন্তু দুধ মরে 
ক্গীর'-_বিয়েপাগলা বুড়ো। 'বুডাকে চেনা ভার, দুখটুকু মরিয়া 
ক্ষীবটুকু হইয়াছে”--প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের কুড়ানো মেয়ে ] 

ছুধ রাখলেই পঞ্চামৃত+ । 
[ ১ দি, ছৃপ্ধ, ঘ্বত ইত্যাদি ] 

৪৩৭ 

' ছুধে গরুর চোনা। 
ছুধে জলে মেশা। 

ছুধে-ভাতে থাকা ।* 
[ ১ “আমার সস্তান যেন থাকে ছুধে-ভাতে”-ভারতচন্জ ] 

দুধের উপর চিনি । ২ 
[১ পঞ্চাশ বাগ্তনের পর দুধের উপর চিনি দিলে-গোপাল 
উড়ে ] 

দুধের ছেলে ।* 
[ ১ 'কীত্তি মেনে বাখলি ভালা, ছুধের ছেলে চিক কালা, তাকে 
নিয়ে তোর রস লো'--দাশু রায় ] 
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ছুধের মাছি।১ 
[১ অর্থাৎ সম্পদের সাধী । নং ২৯৯৮ উরইব্য ] 

দুধের সঙ্গে খোঁজ নেই কোলতর! চাট । 
ছুধের সাধ” ঘোলে মেটে না। 

[১পা-স্বাদ। “ক'রে মালতীর সঙ্গ, তোর কি দুধের তৃষ্ণা 
ঘোলে তৃক্গ, হয়েছে রে ভঙ্গ'-দাশু বায়। “মেটাতে দুধের 
সাধ ঘোলের কেঁড়েয়'-_দীনবন্ধুর কুড়ে গরুর ভিন্ন গৌঠ। “তা 
ভাই ছুধের সাধ তো! খোলে মেটে না” -সধবাব একাদশী ] 

ছুধে হাতি পড়ে না।, 
[১ পা-গয়লার ছুধ, ছুধে হাত পড়ে না। অর্থাৎ গয়লাবাড়ীর 
দুধ, দাম কাটিলে জলের উপর দিয়াই যায় । 'গোয়ালার কাছে 
সবাই খণী, হাড়িতে পুরে পুরে পুরিণী, তামাম জল দুধ কই 
বাখি'-দাশু বায়] 

ছুনিয়াকা চাল, ভেড়াকা পাল। 

ছুনিয়াদারি মুসাফিরি, সেরেফ আনা যাঁনা ।+ 
[ ১ আলালের ঘরের ছুলালে প্রযুক্ত ] 

ছু'নৌকায় পা দিলে, পড়বে শেষে অগাধ জলে ।, 
[১ "অনেকে ছুনৌকোয় পা দিয়ে বিষম বিপদে পড়লেন-হুতোম 
প্যাচার নকশা ] 

ছবছুবিয়ে হাটে নাবী চোখ পাকিয়ে চায় । 
আটকপালী হতভাগী পুরুষ আগে খায় ॥ 

ছ মুখো সাপ। 

ছুয়ার, কড়ি হাটে যায়, কাপাঁস তুলা মাগ.গি হয়। 
[ ১ হুয়া দুর্বলা, ভাগ্যহীনা ] 

ছুয়ারে ১ কাটা দেওয়া | 
[ ১ পা পথে । ২ বিদ্ত করা। 'বাদ্ধি বাড়ি দেও বনে কত দাও 
খোঁট।। তব ঘরে আসিলে দুয়ারে দিও কাট11'-_কাবিকন্কণ ] 

দুয়ারে সে পালক গুণি উড়ে যায় পাখী । 

সাত কায়েতের কান কেটে দিই এমন অকুব: রাখি! 
[ ১ আফেল, বুদ্ধি ] 
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ছুয়ারে হাতী বীধা ১ 
[১ “কেন হও ভাই পরের দাস, কৃষি বেখে কর চাষ, ছুয়ারেতে 
বাধবে হাতী"-বূপাদ পক্ষী । “আপনার দোরে হাতী বাধা 
হবে”- লীলাবতী | অন্য উদাহরণের জন্য নং ২৮৯৯ ভরষ্টব্য ] 

ছুয়ারের গু ফেল্বি ত ফেল্, নইলে গন্ধে মরু । 
ছুয়ের বার।; 

[১ অর্থাৎ ছু'দিকেই অনুপযোগী । “কেবলই নকল করতে 
করতে আমরা ছুয়ের বার হয়ে যাব-- রবীন্দ্রনাথ ] 

হূর্গী ব'লে ঝুলে পড়।১ 
[ ১ অর্থাৎ ফাঁসির পর বিচার হইবে। নং ২৭৩। দুর্গা বলে 
ত ঝুলে পড়ি, তার পর ঘা হয়'--দ্িজেন্দ্র রায়ের ভ্র্যহস্পর্শ ] 

হূর্গাপৃূজায় শীখ বাজে না, ষ্টীপূজায় ঢোল।» 
[১ গুর্গোৎসবে শখের বাগ, ধোপার নাটে ঢাক'স্্দাশু বায়। 
নং ২৬৭৫ ] 

ছুর্জনেরে পরিহরি, দূর থেকে নমস্কার করি । 
হুর্দেব যখন ধরে, ভাল কর্ম মন্দ কবে।ঃ 

[ ১ ভারতচন্দ্র ] 
দুর্বল মন যার যত, অভিমান তার তত। 

ছ্বর্বল শত্রু মরণ টাকে। 

ছুর্বলের দৈব ঘাতক । 
ছুর্বলের বল রাজা । 

ছুর্ববাতুল্য ঘাস, অস্্রাণতুল্য মাস। 

ছুর্বাবনে বাঘে খায়, নং ৬৯৫৯ ভরষ্টব্য | 

ছু্ব্বা বাশ ধানের শীষ, এ কণ্টী তে না দিস। 

ছুতিক্ষ অল্পকাল, স্মরণ থাকে চিরকাল । 
[ ১ সং-_ ছুভিক্ষমল্পং ল্মর্ণং চিরায় ] 

ছষ্যোধনের মত জলত্তস্ত ক'রে থাকা 1১ 
[ ১ "ছুধোধন নামে রাজা. পাওবদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া 
স্বগ্রা বক্ষার্থে অলম্তস্ত বিষ্াবলে অগাধ জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া 

8৩৪ 
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লুকাইয়া থাকিলেন'--গ্রবোধচঞ্জ্রিকা। “যদি নিজ্ন স্থানে না 
পাও তবে খিড়কির পানা পুফরিণীতে ছুধোধনের স্তায় অলত্বস্ত 
করে থাক”--আলালের ঘরের দুলাল ] 

ছুধ্যোধনের মরণ ।১ 

[ ১ অশ্বখামা পঞ্চ পাঁওবকে বধ করিয়াছেন শুনিয়া ও তাহাথের 
শবমুণ্ড দর্শন করিয়া ছুর্যোৌধনের যুগপৎ আনন্দ ও বিষাদ । 
কাশীরাম দাসের সৌন্তিক পর্বের শেষে ত্রষ্্ব্য । "হরিষে বিষাদে 
হইল একঝ্র মিলন। আমারে ঘটিল তুর্যৌধনের মরণ ।-- 
ভারতচন্দ্র । “ইহা শুনিয়া পক্ষিরাজের হরিষে বিষাদ হইয়া যেন 
ছুষ্যোধনের স্টায় মৃতবৎ হইলেন,স্-মদ থাওয়া বড় দায়) 

ছুযষ্যোধনের শকুনি মামা 18 

[১ কুমন্ত্রী 

ছরাত্মার চেয়ে দীনাত্ম। ভাল । 

ছুশষনকে উচু পি'ড়ে, নং ৭৮৩৪ দ্রষ্টব্য! 

দুষ্ট গরুর চেয়ে শৃহ্য গোয়াল ভাল ।, 
[ ১ দং--বরং শূন্তা পালা ন চ খলু বরং ছুষ্টবৃুষভঃ। “বর স্মুণ 
গোহালী কি সো ছুট ঠ বলদ্দে'--সরহ ( চধ্যাপদ )| “এষে 
ক্থায় বলে--দুষ্ট গরু থাকার চেয়ে শৃন্ক গোয়াল ভাল" 
কুলীনকুলসর্রন্থ ] 

ছুষ্ট লোকের+ মিষ্ট কথা*, ঘ্বুনিয়ে বসে কাছে*। 
কথা দিয়ে কথা লয়, প্রাণে বধে পাছে* ॥ 

[১ পা--নষ্ট মেয়ের । ২ পা-পেটের ভেতর বিষের হাড়ি। 
৩ পা খুনিয়ে বসে পাশে; কাছে বসে ঠেসে। ৪ পা-স্প্রাগ 
শেষে নাশে। প্রাণ নাশে শেষে 1স্পনৎ ৫২৩৭ ] 

হুষ্টের আঠার্গাছি পথ । 

হুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন 1১ 
[১ “অবনত ছুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন সর্বদাই করিতে 
হইবেক'--মদ খাওয়া বড় দায় ] 

হু'হাত এক হওয়া ।১ 
[১ বিবাহ। “হাতে এক হয়ে যাবে, আইবুড়ো নান খণ্ডাবে' 
-গোপাল উড়ে। “এখন দু'হাত এক হলে আখি বাচিং্” 
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নবীন তপন্থিনী । “ছ'হাতে এক হাত হলে পরে, বিধি বন্দী 
করে ঘরে'দাশু রায়] 

হু'হাত কাটলে সমান ব্যথা । 

হু'হাত পিছে হটা, তবে লম্বা লাফের ঘটা। 

দুঃখ দিয়ে দান ইত্যাদি, নং ১৪৭২ ভ্রষ্টব্য | 

ছুঃখ পাইয়া যদি হাড়িনীও শাপে। 
এড়াতে পারে না তারে বাযুনের বাপে ॥+ 

[ ১ নং ৮৮৮৮] 

ছুঃখী+ যাঁয় লঙ্কাপার, তবু না ঘোচে কাধের ভার। 
[১ পাঁ-দবিদ্র ] 

ছুখী যায় সুখীর কাছে, ছ্ুঃখ যায় তার পাছে-পাছে। 

ছুঃখার কপালে স্থখ নেই ইত্যাদি, নং ৫২৬৪ দ্রঈব্য। 

ছুঃখীর সুখ বৈকুষ্ঠেও নেই । 
ছুঃখের উপর টনকের ঘা১। 

[ ১ স্থৃতিব স্থানে আঘাত । টনক্ -'আঘাত ] 

ছুঃখের কথ! কারে জানাই, মায়ের পুত নয়, শ্বাশুড়ীর জামাই । 
ছুঃখের দোসর । 

ছুঃখের ভাত সখ ক'রে খাওয়া । 

ছুখের ভাতে কুকুর বাদী । 

ছুঃখের রাত ফুরায় না ।* 
[ ১পা- ছুদখের দিন যেতে চাষ না] 

দুঃখে শেয়াল কুকুব কাদে ।১ 
[ ১ এখন ঘোর কলি, এখন কি আর দেবতা বামণ আছে ? তা 
থাকলে ব্ড মাঠাককণের ছুঃখে শেয়াল কুকুর কাদত নাঁ-_নব- 
নাটক ] 

দুঃসময় হলে পৌঁড়া শৌল মাছটাৎ হাত থেকে পালায়।+ 
[১ পা-শনির দৃষ্টি হলে পোডা শোলও পালায়। “মতিলাল 
বলিল, তোমরা বুঝ নহে! ছুঃদময়ে পোড়া শোল মাছটাও 
হাত থেকে পালিয়ে যায়'”” আলালের ঘরের ছুলাল। “ওর 
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'এমান কপাল যে, ও চাকুলে লমুদ্ম,ব পর্থায শকিয়ে মায়, পো 
খোল দাছ লে পানাহ'শরৎ্চঞ্জের ভীকা্ি ৪র্থ গর্ব 1 
দুর-জামাইয়ের কাধে, ছাতি, খর-জামাইয়ের মুখে লাথি। 

[১ পাঁমাথায়। নং ৪৩৯৮] 

দূর হতে মনে হয়১ নহবতের বাধী । 
ষা'র বাড়ীতে গিয়ে শুনি গাধার চেঁচানি ॥ 

[১ পা-দূর শবে শোনা যায়] 

দুর মুল” নিকট পানি২, নিকট মণ্ডল দুর পানি। 
[১ চন্ত্রমগুল। ২ বুষ্রি] 

দুরের কেশ ঘন দেখায়। 

দুরের সোনা, নিকটের লোণা ।১ 
[ ১ দুরের ভাল জমির চেয়ে নিকটের মন্দ জমিও ভাল ] 

দেইজির১ উঠান ঝাঁট সেও ভাল হয়। 
বাপের বাড়ী দাসদাসী তবু ভাল নয় ॥ 

[১ দীয়াদ', জ্ঞাতি ] 

দেইজির ভাত হোক সতীনের ইত্যাদি, নং ৮১২২ দ্রষ্টব) | 

দেখতে খেকশিম্ুলি ইত্যাদি, নং ২২৪৮ ভরষ্টব্য | 

দেখতে না হয় সাপের ছানা, দংশালে আর প্রীণ বাঁচে না। 

দেখতে পায় না পায়ের মুড়ি” দেখতে চায় দাতের গুড়ি । 
[১ অগ্রভাগ । ২ গ্লাতের মাড়ি ] 

দেখতে পেলে কে শ্রনতে চায়, ৩০৯১ জষ্টব্য। 

দেখ, তোর, না, দেখ মোর। 

দেখবি ত দেখ, না দেখবি ত মোর। 

দেখবে শুনবে বলবে না, উপস্থিত ত্যাগ করবে না । 

দেখলাম কত কলিকাঁলে, গৌপ রেখেছে ইত্যাধি, নং ৫৪4 জব্য। 

দেখসিদুরে |, 
[১ দেখিতে সুন্দর কিন্তু অপদার্থ ] 
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দেখা ঠপতা, মার ভাত। 
দেখাদেখি ঢাঁধ, লাগালাগি বীশ*। 

(১ পা-বাস] 

দেখাদেখি নেকা নাচে । 

দেখাদেখি শখের নাচন । 

দেখা দেয় না, ছোঁয়া দেয়, বাটি ভ'রে ছলিন১ দেয়।* 
[ ১ব্যপ্রন (প্রা), দাশ রায়ের প্রয়োগ হইতে মনে হম ইহা! 
মুনলমানী বাংল! শব্দ £ “ভাজ বলি কি বলি দাদী, বিয়ে বলি 
কি বলি দাদি, ছাঁলন বলি কি ব্যঞ্ন বলি ভাই রেঃ। ২ 
ছেনালি বা গ্রপ্ত প্রণয়ের ইঙ্গিত ] 

দেখ! শোনা কওয়া নয়, সামনের ভাত ছাড়া নয়। 

“খে গেছ সেই, নিয়ে বসেছি এই, 

তবু আবাগীরা বলে কতই খাই। 
[১ নং ১০০২ ] 

দেখে ঘোর কলি, হাড়ে মাসে জ্বলি। 

দেখে দেখে লাগল ধাধা, পেতীব পৌদ পেতল বাঁধা । 

দেখে যা” পাড়ার লোক চোরেব দাঁগাদারি। 
যে ঘরেতে রাড বউ সেই ঘরেতে চুবি ॥* 

[১ জামাইবারিক ] 

দেখে শুনে বড় ঘর বিয়ে দিল বাপে । 

এখন মরি জায়ের আর ননদের তাপে ॥ 

দেখে শুনে হলাম হদ, আর কত গড়াবে শ্রাদ্ধ ।, 
[১ নং৮০২২] 

দেড় বুড়ির ভাড়ানী, টাটগায়ে বরাত১ । 
[১ নখ ৮-৮] 

দেড় বুড়ির মানুষ নয়, তার তিন বড়ি কথা । 
দেঁতো মেয়ের হাসি কান্না, দেখে-শুনেও চেনা যায় না। 

টেঁতোর হাসি১ দেখা যায়, ভালমন্দ বোঝ! দায়। 
[১ “বল ভালবানি, সেটা! কেবল দেঁভোর হাঁসি হাঁস প্রাণ'__- 
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দিধু যারু। বুঝা যায় নাঁ কাম! হানি, অন্তরে গরলরাপি, 
লৌকদেখানো ঠোঁতোর হাদি মিষ্টভাধী'স্গোপাল উড়ে। 
'সর্ধদাই ভয়, সর্ধদাই অন্থখ, মধ্যে মধ্যে যে হাসিটুকু হাসেন 
সে কেবল দেঁতোর হাসি'--আলালের ঘরের দুলাল ] 

দেদে! পৌদে ফুলের তোড়া । 

দেদোর মর্ম দেদোয় জানে । 

দেনা যত বাড়ে তত লক্গমী ছাড়ে। 

দেব গড়তে বাদর গড়ে, নং ৭৯১৫ দ্রষ্টব্য! 

দেবতা বাদী, উত্তর না দি? ।১ 
[১ নং ৫৮৭০] 

দেবতা বুঝে নেবেন । 
দেবতার দেব-চরিত্র, কোথাও ছায়া কোথাও বৌদ্র । 

দেবতার বেল! লীলা-খেলা, পাপ লিখেছে মানুষের বেলা ।১ 

[ ১ “দেবতাদিগের বেলা লীলা ঝলে ঢাকে। আমাদের পক্ষে 
কেবল পাপ লেখ থাকে ॥--দাশু রায় । নং ৪৯৪ ] 

লব ধন, বুঝব মন*» কেড়ে নিতে কতক্ষণ ।২ 
[ ১ পাঁদিয়ে ধন বিড়েন মন । ২ নং ৪২৯৭ ] 

দেবপিতৃ না বঞ্চিহ, শেষ ধন ব্রাহ্মণকে দিহ। 
[ ১ ডাকের বচন ] 

দেবব লক্ষ্মণ।, 

[ ১ “আমার লক্ষণ দ্যাওর, আমার মনচোরার মাঁসতুতো 
'ভাইদ-লীলাবতী ] 

দেবা ন জানন্তি কুতো মনুয্যাঃ ।১ 
[১ স্িয়াশ্চরিং পুকুষস্ত ভাগ্যৎ দেবা ন জানস্তি কুতো 
মন্তয্যাঃ | ] 

দেবার বেলা মোটেই নাই, নেবার বেলা ষোল আনাই, 
[5 নং ৪৬৯ ] | 

দেখার সময় দেবে না, নেবার সময় নেবে । 
দেবী করতে; পাঠা বড় । 

[১ পাহইতে ] 
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দেখে যে সে দিলে, আপনা আপনি মিলে ।' 
[১ নং ৩৫৭৯, ৬৬৯১ ] 

দেবের জন্য দেবী গড়ে, ভূতের জন্য পেত্ী গড়ে। 
দেমাকে মাটি মাড়ায় না । 
দেয় থোয় রাখে মান, তাবে বলি যজমান।; 

[ ১ নবনাটকে প্রবাদ বলিয়া উদ্ধ ত ] 

দেরি, তুমি যাও কোথা, না, তাড়াতাড়ি যেখা। 

দেরিতে; কি সাধু মরে। 
[১ পাগডিতে (২ বিলম্বে) ] 

দেশগুণে বেশ। 
পেশ বেড়ান ছুতাবেব ঝি, তোল। জলে জান ।১ 

[১ নখ ২৪৯০ ] 

দেশি কুকুব মাবহাট্রা বোল । 

দেশে দেশে বেড়ালাম, সকল বেটাই গরু । 

যে যাবে ভুলাতে পাবে সেই তাঁব গুরু ॥১ 
| ১ নং ৪১৩৬] 

88৫ 

দেশে নেই যা ছেলে চায় তা, নং ২৭৭? দ্রষ্টব্য । 

দেশের, কুকুব বিদেশেব ঠাকুব ।5 
[১ পাঁ-আপনার। ২ পা-পরের। ৩ “কতরূপ স্বেহ করি 
দেশের কুকুর ধরি, বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া ঈশ্বর গুধ। 
নং ৯১৫) ৬২৯৭১ ৮৫০৮ ] 

দেশের ভাই যেখানে, কথ! কয়ো না সেখানে । 

দেহ নয়, মণিকোঠা, শেয়াল কুকুর নয় জোষ্ঠ বেটা । 

দেহি দেহি পুনঃ পুনঃ |, 
[ ১ অভিথির্বালকশ্চৈব রাজা ভাধ্য] তখৈব চ। অস্তি নাস্তিন 
জানস্তি দেহি দেহি পুনঃ পুনঃ ॥ ] 

দেহেব গুমর কারো না ভাই, এই আছে এই নাই। 
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দৈত্যকুলের প্রহমাদ ।১ 
[১ পাড়ার নকল লোক রলাবলি কবে-রাষলাল দৈত্যকুলের 
প্রহনাদ'--আলালের ঘরের দুলাল | 

দৈবজঞ যদি বলে ঠিক ইত্যাদি, নং ২৩৪১ ভ্রষ্বা | 

দৈবতুলয বল, আত্তুল্য ফল, গঙ্গাতুল্য জল ।১ 
[ ১ নং ৩৩৭৭, ৫৩৩৪ 1 

দোকান খুলে১ আর কাজ নেই। 
[ ১ পাদোকানদারি ক'রে। অর্থাং বণিগ্বৃত্তি করিয়া! ] 

দৌজবরে ভাতারের মাগ, চতুষ্দশীর চোদা শাগ ১। 
[ ১ কাত্তিকী কৃষ্ণাচতুদ্দিশী বা ভূতচতুর্দশীতে চোদ্দপ্রকীর শাক 
থাওয়ার বিধি আছে।--জামাইবারিকে উচ্ছত] 

দোজবরের মাগ গজবা হাতী, ভাতারকে মারে তিন লাখি। 
দোজবরের মাগ, দৌদরবনের বাঘ। 

দোটানায় পড়া ।+ 
[১ “দোটানায় পড়ে রে প্রাণ, হবে না প্রেম উপাজ্ন'_- 
গোপাল উড়ে। 

দৌদেল: বান্দা, কলমা-চোরং, 
না পায় বেহেস্ত, না পায় গোর। 

[ ১ অর্থাৎ ছু'দিল, দৌমনা। ২ অর্থাৎ যে কলমা বা মূসলমান 
ধর্মের ইষ্টবাকা লন্বন্ধে হারামি করে। ৩ বর্গ) 

দোয়! গাইয়ের চাটও সই 1, 
[১ পাঁ_ছধ-দেওয়া গাইয়ের লাথি ভাল। যে গর দুধ দেয় 
তার পায়ের চাটও সয় ] 

দোয়াত যেমন কলম তেমন। 

দোয়াত নেই কলম নেই নন্দরাম সরকার ।১ 
[১ নং ১৭৮৩ ] 

দোয়া দুধ বাঁটে সামায়, না ।ং 
[ ১ সামায় ব৷ নাস্তায় প্রবেশ করে। পা-সধোয়। খ'তুহিল 
দুধু কি বেন্টে সামাঅ+--ঢেপ্চণ (চর্যাপদ )। “হেলো বেটা 
এ কি বেজায়, দোয়া তুধ কি বাটে যায়স্প্দাণ্ড ধায় ] 
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দোর থাকতে পাঁচিল ডিঙান। 

দোল দেখতে ভাতার ম'লো, রথ দেখতে যাই । 

দোলার বিবি সোল! পায়, উঠে বিবি স্বর্গে যায়। 
[ ১ বা শোলা) ৪১০0৩-দ্ষ০০, একপ্রকার সচ্ছিদ্ধ কোমল 
কাঠ। এখানে কি কোমল কাঠের খডম অর্থে? ] 

দৌষও দেয় ঘুষও নেয় পাছ-ছুয়ার দিয়া । 
মুখটি মুছে 'না” করে সভার মাঝে গিয়া ॥ 
দোষ দোষ কাঠালেব কোষ, যত দোষ ধুমসীর দৌষ ।১ 

| ১ নখ ১১৬৮ ২১৬১] 

দৌষা বাচ্যা গুরোরপি। 
[১ খতোরপি গুণ! বাচা দৌষা বাচ্য। গুরোরপি (মহা 
ভরতে )। “কিন্ধ দোষা বাচ্যা গুরোরপি শাস্্রমতে কর, 
স্দীশু রায় ] 

দোষে গুণে স্থষ্টি, ঝড়ে জলে বৃষ্টি। 
দ্বিজ বলে দেওয়ানা১) ও বাত কহ কাকে। 

[ ১ ফকির অর্থে] 

দ্বিতীয়ার টাদ দেখে, তেঁতুল রইল গাছে বেঁকে। 
দ্রব্যং মূল্যেন শুধ্যতি ।১ 

| ১ ফলং তু ক্ষালনাচ্ছৃধ্যেদ্ গোময়েন গৃহং যথা। ক্ষীরযোগেন 
বস্ধং চ দ্রব্যং মূল্যেন শুধ্যতি ॥] 

দ্রৌপদীর মত রাধুনী। বা, রন্ধনে দ্রৌপদী |; 
[ ১ “তোমাদের কথাবার্তা যে ত্রৌপদীর পাকস্থালী, ফুরায় না? 
--টেকঠাদের রামারঞ্লিকা। 'রাল্নলাটা দ্রৌপদীর মত লাগল 
নাকি? পুনশ্চ, 'ত্ৌপদী ন! হলে ভাল রাধা ধায় না 
ইন্দিয়া। রুষণের দৈবশক্তিতে অঙ্ছুরস্ত স্থালী হইতে সহসা- 
আগত ক্ষুধার্ত দুর্বাস! ও তাহীর নহম্ম শিল্পের পরিতৃপ্ত করার 
কাহিনী হইতে বোধ হয় এই প্রবচনের উৎপত্তি। দশপুত্বল 
ব্রতে মেয়েদের একটি প্রার্থনাঁ“ঞেপদীর মত রাঁধুনী হই?। 

86৭ 
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ধড় থেকে প্রাণ উড়ে বাওয়া ।১ 
| ১ গিল্টি এই কথা শুনিবামাআ আসামিদের একেবায়ে ধড় 
থেকে প্রাণ উড়ে গেল-আলালের ঘরের ছুলাল। তেমনি 
বিপরীত অর্থে--ধড়ে প্রাণ আসা বা পাওয়া ] 

ধন জন পরিবার, কেহ নহে আপনার । 

ধন জন যৌবন, জোয়ারের জল কতক্ষণ । 
ধন থাকলেই সি'ধের ভয়। 

ধন দিয়ে ধর্ম । 
ধন দিয়ে মন বোঝে *, যৌবন দিয়ে আঞেল বোঝে । 

| ১ নং ৪২৪৭] 

ধনদৌলত চুণের ফোটা; যায় দাগ থাকে খোঁটা। 
ধন নেই কড়ি নেই, নিধিরাম১ পোদ্দার |* 

[১ পাকষ্কপাম। ২ কখনো কখনো এই প্রবাদ নং ৩৭৭২ 
প্রধাদের দ্বিতীয় পংক্তি হিমাবে পঠিত হয়।_-ন* 9৪৩৭৬ ] 

ধনপতি রায় পাকা ধান খায়। 

এক সের তামাক দিয়ে বউ আনতে যায় ॥ 

ধন বড়, না, পরন্ম বড় । 

ধনবানে কেনে বই ইত্যাদি, নং ৪১৭ দ্রষ্টব্য। 

ধনসোহাগী' মরেন কুঁড়োরং জাউ খেয়ে । 
[১ পা-ধনশোকী (বোধ হয়, ধনসো'পী স্থলে অপপাঠ )। 
২পা-ক্ষদের ] 

ধনী কুটুম গায়ে পড়ে, লাখ টাকা গায়ে পড়ে। 
গরীব কুটুম গায়ে পড়ে, ঝাঁটার বাড়ি গায়ে পড়ে ॥ 
ধনীতে ধনীতে মেলা, নিধ নের মস্ত্মান কেলা। 
ধনী-পগ্নিবাদও ভাল। 

ধনীর চিন্তা ধন ধন, নিরেনবব্য়ের ধাককা১। 
যোঁগীর চিন্তা জগন্নাথ, ফকিরের চিন্তা মক! ॥২ 

[ ১ অর্থাৎ নিরানব্ব,ই টাকাকে একশত টাকায়, এঁক শতকে 
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ছুই শতে ইত্যাদি পরিণত করিবার আকাজ্া! বা সঞ্চয়ের 
লোভ। ২ দাশুরায়] 

ধনীর মধ্যে অগ্রগণ্য রামহুলাল সরকার । 
বাবুর মধ্যে অগ্রগণ্য প্রাণকৃষ্ণ হালদারং ॥ 

[ ১ গত শতাব্দীর বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী ও সদাশয় ব্যক্তি। 
২ তৎকালীন কোন প্রসিদ্ধ বাবু] 

ধনীর, মাথায় ধর ছাতি, নিধনের* মাথায় মার লাি।* 
[১ পা-ধনের। ২ পা-কুলের। ৩ নং ৪২১২] 

ধনে অহঙ্কার নয়, অহঙ্কার মনে । 

ধনে ধন দেখে, পুতে পুত দেখে । 

ধনে পুত্রে লক্ষমীলাভ | 
| ১ থনে পুত্রে লক্ষ্মীমন্ত'-দাশু রায়। ধনে পুত্রে লক্ীলাভ 
ক'রে আপনি রাজা হোন্--শরংচন্দ্ের রমা 

ধনে যার অহঙ্কার, তার দুয়ারে যাই না আর। 
ধনের ব্যাপারী এল আফিঙের ভাউ জানতে ।, 
ঘ্বটেকুড়ানীর বেটা এল ধুতি-উড়ানি কিনতে ॥* 

[ ১নং২৩০১। ২ নং ২৮৮] 

ধনে নখ নয়। মনে সুখ ।১ 

[ ১ পাঁস্থখ নয় ধনে, হুখ হয় মনে] 

ধন্ুরঙ্গ বা ধমুকভাঙা পণ» 
[ ১ শীতা-বিয়া মত হইল ধহুর্ভঙ্গ পণ_ভারতচন্দ্র। “বিষম 
ধকভাঙা পণ*--বরামপ্রপাদ, বিগ্ান্ছন্দর। “তোমার মত না 
হলে নে বিয়ে করবে না, তুমিও থাক ধহুর্জ পণ ক'রে বসে": 
অমৃত বহর নবযৌবন। 'কিন্তু গেলে ফল কি? তার সে 
ধন্ুকভাঙ্গ1! পণ”--গিরিশ ঘোষের গৃহলক্দ্মী। “তোরাও ত 
বাপু, ধহকভাঙ্গা পণ ক'রে আছিস্ স্বয়ং কাত্তিক নইলে মেয়ের 
বিয়ে দেব না'-স্শরংচন্দ্রের বামুনের মেয়ে। “তবে তোমার 
মেয়ের কোনো ধনুতক্গ পণ থাকে, সে আলাদা কথা'--শেষরক্ষ] ] 

ধন্না দিয়েছে রামনারাণে, বাড়ীর ভেতর পেয়দা আনে। 
ধন্থা রাজা পুণ্য দেশ, যদি বর্ষে মাঘের শেষ ।১ 

[ ১ খনার বচন ২০ | 

৯ 
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ধমকে রাড়ের পেট খসান। 

ধর কাছি ত ধরেই আছি। 

ধরণ মরণ পাঁনি, তিন নাহিক জানি।* 
[১ নং ৩৩৫০ ] 

ধরতে ছু'তে কিছু নাই। 

ধরতে পারে না ঢেশড়া, ধরতে চায় বোড়া, নং ৯৮৬ দ্রষ্টব্য | 

ধরম আর করম, নাই তাতে সরম । 

ধরম বঠেনী ছুই হয় না ।; 
[ ২ নং ৩৭৬১ দ্রষ্টব্য ] 

ধর্মকম্ম হয়ে ঢোল, ঘরে ঘরে করে গোল ।, 
(১ নং ৪৩৪০-৪১ ] 

ধন্ম করিতে যবে জানি, পোখরী; দিয়! রাখিব পাঁনি ।* 
[১ পুকুর । ২ ডাকের বচন ] 

ধর্ম করিস্ পৌ-পোয়াতী, ছুটি ছেলের জন্মতিথি+ | 
[১ জন্সা্ঈমী ও রাধাষ্টমী ।_-নং ৭৮৪৯] 

, ধর্ম ক'রে মরেন্যদি পাঙুপুত্রগণ | 
তবে ধন্ম করে লোকে কিসের কারণ ॥ 

ধন্ম জানে কর্মের কথা ৷ 

ধর্মপথে থাকলে আধেক রাতে ভাত । 

ধর্্মপুত্র* যুধিষটির । 
[১ পা- ধনুর | বিদ্রপে প্রযুক্ত $ যুধিষ্ঠিরের দ্যুতাসক্তি ও 
মিথ্যাভাষণের দ্বারা ভ্রোপের মৃত্যুর কারণ হওয়ার প্রতি 
ইন্গিত। “আমি ত তোমায় বঙ্গি নাই,যে, আঙ্গি ধশ্খপুত্র 
যুধিষ্ঠির, মিথ্যা, কথা কই না-গিরিশ ঘোষের ভ্রাস্তি 
ধর্শাপুত্র যুধিষ্ঠির হয়ে নিক্ষির ওজনে ভ্ায়মত 
জমিদারী চালানো, তা একালে অসন্তক--গ্রভাত মুখে 
নবীন বক্যাসী ] ও 

ধর্ম রেখে বর্শা । 
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ধর্মাস্থয শৃঙ্্া গতি? ।১ 
[১ আলালের ঘরের দুলালে উদ্ধৃত। সমগ্র ক্লোকটি এইরূপ-_ 
যাতঃ ক্মামখিলাং প্রায় হয়ে পাঁতালমুলং বলিঃ শক্ত প্রস্থ- 
বিসর্জনাচ্চ স. মুনিঃ (সখচীকঃ) বর্গ সমারোৌপিতঃ | 
আবাল্যাদসতী সতী স্থ্রপুরীৎ কুন্তী সমারোহয়দ হা সীতা 
পতিদেবতাগমদধে ধর্মস্ সুক্া গতিঃ ॥ ] 

ধর্ম হয় না করলেই উপাস, কোদাল পাড়লেই হয় ন! চাঁষ। 

ধন্মের কল বাতাসে নড়ে১, পাপ করলে ধরা পড়ে । 

[১ ধিশ্বের কল আপনি নডে, এ বংশের ছেলে জামিন পেলে 

না গিরিশ ঘোষের গৃহলক্্ী। ২ পাষান্তষের কলে 
মর্চে পডে ] 

ধর্মের ঘরে কুঠের অভাব নেই । 
ধম্মের ঘরে কুড়ের বাথান । 

[১ বানস্থান, আড্ডা। 

ধন্্েব ঘরে চুরি ১ 
[ ১ ধন্মের ঘরেতে চুরি, অধন্মের ঘরে হরি জন্মে যেমন অসম্ভব 

কথা দাশু রায় ] 

ধন্মের ঘরে না সয় পাপ, খোলস ঘরে না রয় সাপ।১ 
[ ১ বাক্যবিপর্যায় ও দেখা যায় ] 

ধর্ম্মের জয়, অধর্মের ক্ষয় । 
ধর্ম্মের ঢাক আপনি বাজে১।২ 

[১ পা-ধশ্মের ঢোল বায়ে (স্ বাতাসে) বাজে । ২ অর্থাৎ 

ধর্দঠাকুরের ঢাক। নং ৪৩৪১ দ্রষ্টবা। ধর্শের ঢাক ঘর্ধে 

বাজায়, থাকবে না আর মান বজায়” দাণু রায়। ধশ্মের ঢাক 

দেশে দেশে বাজে'-গিবিশ ঘোষের ভ্রান্তি ] 

ধর্মের ঢাকে কাঠি১ দেওয়া বা কাঠি পড়া । 

[১ পা-কাড়া। ২ কোন অভিযোগ উপস্থিত হইলে, 
ধশ্বঠাকুরের ঘট মাথায় করিয়া সঙ্গে এক ঢাকী লইস়া! গ্রামে 
গ্রামে যাইয়া ঢাকে কাঠি মারিয়। অভিযোগের বার্তী শোনান 
হইত। 'ঢাকে কাঠি পড়া" (নং ৩৬৯৫ ) ভষব্য ] 

ধর্শের ধার ক্ষুরের ধার, করলে ছ'মন নেইক নিস্তার 

ন্ ১৯৩৬ 1 
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ধর্মের ভরা, ভেসে ওঠে, পাপের ভরা তল যায়। 

[১ বোঝাই নৌকা] 

ধর্মের ষাঁড় ।১ 
“্ ১ চতুষ্পাদ ধর্ম, কিন্তু এখানে শ্রান্ধাদিতে উৎজষ্ট ও ন্চ্ছন্দে 
বিচরণ্ীল ষড। নং ২৬০৮, ৪০২৩। 'তৃই বিটা ধন্মের ফাড়'- 
বিয়েপাগল! বুডো। “আমার তিন কুলে কেউ নেই, আমি, 
ধর্মের ষাঁড়” কমলে-কামিনী । "আধারে বসে সবাই যত 
ধন্খের বড দাবার বডে টেপে-ছিজেঙ্ছ রায়ের ক্ি-অবতার ] 

ধর্শের সংসার পাথবের গাঁথনি ।১ 

| ১ গ্রামের লোকে বলিতে লাগিল--ধন্মের সংসার হইলে 
প্রস্তরের গাথনি হইত”-+আলালের ঘরের দুলাল ] 

ধর মাছ, ভাগ আছে। 
ধর মার কাট খাও, ডেউডেঙিয়ে ঘরে যাও১। 

| ১ পাঁ-মাদল বাজাও ] 

ধরল১, অমনি ফোস্কা পড়ল 
[১ পা-যেই ধরল ] 

ধরলে কৌ-কে! করে, এড়ে দিলে পাকসাট মাবে। 
[১ পক্ষ সাপট বা ঝাপট, আশ্ষালন ] 

ধরলে চি'চি, ছেড়ে দিলে সিংহী? । 

[ ১ পা--ছাড়লে বিয়ান্পিশ লাফের সিংহী ] 

ধরলে জটে, ওই কথাটি বটে । 

ধরাকে শরাজ্ঞান । বা, ধবাখান্ শরাজ্ঞান।, 
[ ১ "ইংরাজি পড়ে পাত ছুচার, ধরাকে দেখেন শরার আকার” 
স্প্কূপাদ পক্ষী | ইংরাজী পড়িলে অনেকের মনে 1মাৎসর্ধয 

হয়, তাহারা! পৃথিবীকে শরাখান্ দেখে'-- আলাল ঘরের 
ছুলাল। “লোকের অহঙ্কার হলো পৃথিবী শর! দেখেন ও খুরী 
দেখছে্নবনাটক । মিসেস পাচী গাউনপবা, ধরাঁকে 
ধেখিবে শরা্ইন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঁচ ঠাক্ুর। 'ছোট- 
খলোকের ছেলে ছুকলম লেখাপড়া শিখেছে কি না, ধরার্ধ্ক শরা- 
ফান করেস্ম্প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের নবীন আঙ্গামী ] 
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ধরি মাছ, ন! ছু'ই পানি”, তবেই বুদ্ধি বলে জানি! 
[১ ধখানে কৌশলের দ্বারা সকল করিতে হইবে--ধরি মাছ 
না ছুঁই পানি'--মদ খাওয়া বড দায়। এরি মাছ না 
ছু'ই পানি করিয়া তাহাদের ইঙ্গিত করিলাম" _ইন্দিরা। অমৃত 
বন্থর কালাপানিতে ৪ প্রযুক্ত ] 

ধ'রে আনতে বললে বেঁধে আনে । 

ধরেছ ত ছেড় না। 

ধ'রে বেঁধে চক্রবর্তী । 
ধ'রে বেঁধে পিরীত১, আর ঘ'ষে মেজে রূপ) 
ছুদিন পরে চুপ ।" 

[১ পা-কেঁদে কেটে পিরীতি; ধরে বেধে সোহাগ; সেষে 
পেডে ভাব। ২ পা- মেজে ঘ'ষে। বাক্যবিপধ্যয়ও দেখ! যায় । 
৩ রে বেদে পিরীত আর ঘষে মেজে রূপ কখনই হয় না 
সধবার একাদশী ।--নং ৭৩৩৫, ৭৩৭৭ ] 

ধ'রে বেঁধে মারে যে, ষাট বছরের বড় সে। 

ধ'রে ভদ্র ঘটান ।১ 
[১ ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করান। “অবলা কি জানে ছিত্ত, 
কোথা! রুষ্ণ বলভন্্,--পৌডামুখি ধরে ভদ্র তুই গিয়ে ঘটাঁস 
লো” দাশু বায়] 

ধাইয়ের কাছে ইত্যাদি, নং ৪০১৮ দ্রষ্টব্য । 

ধাড়ী কখনো পৌষ মানে না। 

ধা তিন্ তিন্ কশমালা' দেখাশ্উনা যেই বেলা সেই বেলা । 

ধান এক গুণ, তৃষ১ তিন গুণ । 
[ ১ পা--ঘাস ] 

ধান এক মন, চাল্কে, তের জন। 
[১ চাঁল-ব্যবপায়ী। পা-চাল্্কি ] 

ধানও যাবে, ধুকড়িও যাবে।১ 
[১ নং ৪৩৮৫ ] 

ধান খায় কাকে, বেডের পায়ে দড়ি। 

ধান খায়, পিটে উছড়াজ, নং ২২১৫ জুষ্টবা। 
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ধান খুন খাল, তিন নিয়ে বরিশাল । 

ধান গাছ চেনেন না। 

ধানগাছ চিরে তক্তা১।২ 

[১ পা--ধানগাছে তক্তা বা কড়ি (»কড়িকাঠ); ধানগাছে 
কয় ক'খান্ তক্তা। ২ ভাবছেন পোক্ত করবেন কচুর পাতে, 
তক্তা ধানগাছ চিরে”-অমুত বন্ু। ধানের গাছ দেখনি বোধ 
হয়? ধানের গাছে লাল লাল ফুল হয়, গুড়ি চিরে বড় ভক্ত 
হয'--প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের যোড়শী ] 

ধান ঘাটতে বাড় সয় না, চুল বাঁধতে মানা । 
ধানঘাটনী আর চুল বাঁধে না১ ॥ 

[ ১ নং ৭৪৮২ ] 

ধানটির ভিতর চালটি, ফীাস্টি আর ফু'স্টি*। 
[১ অর্থাং অনর্থক বাক্ামার ] 

ধান১ দিয়ে লেখাপড়া শেখা । 

[১ পাঁধানচাল। অর্থাৎ সামান্ত ব্যয়ে অল্প বিগ্যালাভ। 

€ চাকরী ) হবে না? একি ধান দিয়ে লেখাপডা শেখা 
আমার ?_-শরংচন্দ্রের পল্লীসমাজ 2 

ধান দিয়ে মুড়ি খাওয়া নয়। 
ধান-ধন বড় ধরন আর ধন গাই । 

সোনা রূপা কিছু মিছু আর সব ছাই ॥ 
ধান নষ্ট ক'রে খই, ছুধ ন্ট ক'রে দই।১ 

[১ নং ৩২৩১ ] 

ধান নেই চাল নেই, আড়িটি* ডাগর । 
[১ ধান্তাদি শশ্তের পরিমাণ ১ তিন কাঠা] 

ধান নেই চাল নেই, আন্দিরাম মহাজন 1১ 
[১ নং ৩৭০২, ৪২৯৯ 1 

ধান নেই লল নেই, গোলাভরা ইদুর । 
ভাতার নেই পুত নেই, কপালভরা সিঁদুর ॥ 
ধান নেই তার মাঁন বড়।১. 

[ ১ পা-ধান নেই ঘরে, তার মানে কিতা করে) ঠা! থাকে 
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ধা কি করবে মান। 'গতবারে আপনার ধান গিয়েছে, এই- 
বাবে মান যাবে--নীলদর্পণ ] 

ধান নেই তার হল চিড়ে, শিরো নাস্ভি শিরঃপীড়ে।, 
[ ১ নং ৬৬৩৩ ] 

ধান নেই ধুরা১ ঝাড়াঝাড়ি। 
[ ১ একপ্রকার নিকৃষ্ট ধান। পা-ধুলা ] 

ধান পোড়ে আখায়১, জল ঢালে মাথায়। 
[১ উনানে ] 

ধান ভান্তে* শিবের গীত ।* 
[ ১ পা-খুঁটে কুড়োতে । ২ পাঁ_মহীপালের (-পালবংশীয় 
প্রসিদ্ধ রাজার )। নং ২৮০৫। ৩ ধধান ভান্তে শিবের গীত? 
-রামেশ্বরের শিবায়ন। “এই মাত্র বুড়া বয়সের ঢেকি পাড়িয়া 
বুঙ্গদর্শনের জন্য ধান ভানিতেছিলে, আবার এ শিবের গীত 
কেন ?--কমলাকান্তের দপ্তর । “আপনার ধান ভানতে শিব- 
সঙ্গীত আরো ভাল লাগত,--কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ। থাম 
ভাই, ধান ভান্তে শিবের গীত'--অমৃত বস্থুর নবঘোৌবন। 
'তোমার ধান ভানতে শিবের গীত, বাহবা তোমারই জিত, 
--গিরিশ ঘোষের ভোটমঙ্গল ] 

ধান ভানাবি গ1১, না-ভানাবার গাং। 
[ ১ সম্বোধনে । ২ ইচ্ছা অর্থে ] 

ধান যদি হয় পাটে-পাটে১, বসে খেতে কত আটে । 

ধান যাক্, ধোকড়া থাক্ |, 
[ ১ নং ৪৩৬৪ 1 

ধান জুটবে তারা, মান দেবে তোমাকে । 
ধান-সম্পর্কে পোয়াল১ মেসো । 

[১ খড়। পু 165 91101) 710] ০070 006 ওঠা 
0০00063 01801 1--1701607 ] 

ধান সিদ্ধ বড় কাম, মাথা বেয়ে পড়ে ঘাম । 
ধান হলাম, আগড়া১ হলাম, কুলোর ডগায় নেচে মলাম। 

[ ১ খোসা ] 
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ধানাই পানাই, কাঠি, তিন মানে না ষাটীৎ। 
[১ শিশুর অনিষ্টক ধান পান এইক্ধণ অর্থ করা হইয়াছে। 
২ ব্ঠী দেবী] 

ধানি লক্কার বাল বেশি। 
ধানের আগড়া* উড়ে যায়, মানুষের আগড়৷ রয়ে যায় । 

| ১ নং ৪৩৮৯7 তুচ্ছ তৃষ ] 

ধানের আগে উড়ি১ ফোলে। 
[ ১ বন্ত ধান, যাহা শ্বভাবতঃ জন্মে ] 

ধানের আবাদে ধন ।, 

[ ১ পা--আবাদের ধানে ধন ] 

ধানের তুল্য ধন নেই১ যদি না পড়ে ভুসা*। 
ভায়ের তুল্য জন* নেই যদি ন! করে হিসাৎ ॥ 

[১ পাঁ ধান হেন ধন নেই । ২ ভূসি, শন্তের খোসা বা তুষ। 
পাঁ-ষদি না লাগে বেসে (বেসে একপ্রকার সাদা পোকা, 
যাহা লারাংশ থাইয়! ধানকে খোসায় পরিণত করে ); মিলের 
জন্থ শেষ পংক্তি অন্ধব্ূপ পাঠ-হিসে বাহিংসে। ৩ পাঁ- 
বল; বন্ধু। ৪ হিংসা] 

ধানের মধ্যে আখালি১, কত রঙ্গ দেখালি। 
[ ১ পা_-পিটের মধ্যে আটালি ] 

ধানের মধ্যে আগুনবাণ১ মানুষের মধ্যে মোছলমান | 
[১ একপ্রকার নিকৃষ্ট ধান্ত ] 

ধানের মধ্যে খামা; ইষ্টির১ মধ্যে মামা । 
[ ১ পা--কুটুমের ] 

ধানের সঙ্গে বৌক্দ নেই বোঝা বোঝা পোয়াল, নং ২৯৯৬ দ্রষ্টব্য । 

ধানের সাক্ষী খেড়১ পাল্লার সাক্ষী ফেরৎ । 
[১ খড় (প্রা)। ২ একবার এ পাল্লা একবার ও পারা চিরিয়া 
ফের দিয়' মাপা ] 

ধাপ, দেশের পাপ বিচার, উল্টা কাটায়, মাপ ।* 
[১ পাঁকাঠায়। ২ “দেখি ধাপ, দেশের পাপ বিচার, দোহাই 

আর দিব কার'--বজেশ্বরী কবি ওয়লা ] 
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ধাপধাড়া গোবিন্দপুর । 
[১ প্রাচীন কলিকাতার গোবিশ্পুর অঞ্চলের কোন অখ্যাত 
স্বান। “বিড বড় পণ্ডিতের! সব সই করে গেলেন, আর উনি 
এলেন কোথা ধাঁপধাড়া গোবিন্দপুর থেকে -লমূত বন্থুর 
কালাঁপানি ] 

ধাপা, ধাপাড় বা ধাপার মাঠ ।, 
[ ১ষে প্রাস্তর বা জলাভূমিতে কোন কিছু স্ত,পীকৃত হয় 
কলিকাঁতার সন্নিহিত আব্ডনা ফেলিবার স্কান এই নামে 
পরিচিত ] 

ধাম! চাপ! দেওয়া ।১ 

[ ১ তখন কৌদল রাখ ধামা চাপা দিয়ে--ঈশ্বর গুপ্ত ] 

ধামাধরা মানুষ |, 
[ ১ আজ্ঞান্নবর্তী খোঁপামুদে ; ধান চাল মাপিবার সময় ষে 
মাপকের ইঙ্গিত অনুযায়ী ধামা ধরে। “আপন ব্যবসায়ে 
ধামাধরা! গো, দাদা যা বলেন ভাতেই মত”-_-আলালের ঘরের 
ছুলাল। “আমি কেবল ধামাধরা, মন্ত্রিমহাশয় আমায় কিছু 
বল্যেন না, এত অপমান”-_নবীন তপন্বিনী 

ধার করব, তার বেলা কেন। 
ধার ক'রে কানে মোনা, ধার ক'রে হাতী কেনা১। 

[ ১ ধারে হাতী কেনেন, পেমেণ্টের সময় ঠাঙ্গাঠেক্ি উপস্থিত 
হয়'--ভুতোষ প্যাচার নকশা ] 

ধার ক'রে খায়, হেট মাথায় যায় । 

ধার চাইতে উধার+ মাঙ্গে ৷ 
[১ কর্জ, খণ। 'বান্ধ! দিতে ধারেতে উধার”--কবিক্ধণ ] 

ধার নেই দা'য়ের, আছাড় ঝন্ঝন্। 
ধার বোঝে না চর বোঝে না ইত্যাদি, নং ৩৫৮৬ দ্রইব্য। 

5৫৭ 

ধা্মিক নারিকেল, পাপী কুল।, 
ধারলে ধান, ন। ধারলে পাতান১। 

[ ১ পাতনা »তৃষ, কুঁড়া বা খড়কুটা ] 
ধারায় লাড়াং টানে* গোদে সাত পুরুষ টানে । 

[ ১ অবিরল জলের প্রবাহে । ২ নল-তৃণ বা খাগড়ী। অথবা, 
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কর্তনের পর ধানগাছের "অবশিষ্ট অংশ। ৩ পা্সাগে আগ 
(আগুনে ক্কাগুল) টানে । ৪ নং ৩৪১৯] 

ধারে না কাটলে ভাবে কাটে, নং ১০৯৪ দ্রষ্টব্য । 

ধারে হাতী কেনা, নং ৪৪০৬ ত্রষ্টব্য। 

ধিক তার জীবনে, যারে কেহ না মানে। 
ধিকি-ধিকি জ্বাল, সেই সন্ধ্যাকাল। 
মেয়ের এমনি বান্নাঃ দিনে কেউ ভাত পান্ না ॥ 
ধীর পানি পাথর ঠেঁদে*। 

[১ পা-স্থির । ২ পা বেধে, কাটে ] 

ধীর জ্বাল, ঘন কাঠি, তারে বলে ছুধ-আওটি* । 
[ ১ পা-তবে দুধের পরিপাটি ] 

ধীর ধীর বোনে, তাতী সকল জিনে। 

ধীরে রীধে১ ধীরে খায়, তবে খাওয়ার মজা! পায়*। 

[১ পাঁরাধো। ২পা-খাও। ৩ পা-জুড়ালে তার 
সোয়াদ পাও ] 

ধুকড়িতে ধান ধরে না, বেণেকে ধ'বে কিলোয় 

ধুকড়ির ভেতব+ খাসা চাল ।* 
[১ পা ছেডা বন্তায়। ২ 'ধুকডির ভেতর খালা চাল যে, 
এই দিকেই যে আন্ছে” গিরিশ ঘোষের শ্রীবঘসচিস্থা ] 

ধুকড়ির মধ্যে বুকড়ি চাল । 

ধুতুরা-ফুল দেখা 1, 
[১ “অনেকের সঙ্দিগন্মি উপস্থিত, কেউ কেউ সিঙ্গে ফুকলেন। 

অনেকেই ধুতরো ফুল দেখতে লাগলো'_-হতোম প্যাচার নক্শ1] 

ধুদ্ধুমার ব্যাপার |, | 
[১ বিষম হুলস্থুল বা গণ্ডগোল । ধুমধুমা শব্ধ হইতে বুৎপত্তি 
সম্ভদ্দ। পুরাণে বণিত কুবলয়াশ্ৰ রাজা! কর্তৃক মধুকৈর্ুরভ অন্থরের 
পুত্র ধুন্ধুর অগ্ঠাদশ পুত্রের সহিত যুদ্ধ ও নিধনের বাঁপারের 
ইঙ্গিত থাকিতেও পারে ।--ছুটি মাত্র প্রাণীর বিয়ে ষেকি রকম 
ুন্দুষার ব্যাপার, তা তাকে এক রকম মোটামুটি বু্ধিয়ে দেব-- 
শেষরক্ষা | 
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ধূ'য়া যার সয় না, রাধুনী সে হয় না। 

ধুয়ে মুছে খালাস 
ধুলে যায় না উল্কির কালি। 
ধূপ নেই দেবী, সাজাল+ খাও । 
আমি অভাগী আছি তাই এও পাও ॥ 

[ ১ গোয়ালে মশা নিবারণের জন্য থুঁটেরু ধোয়া ] 

ধূমকে গ্রাম-দেবতা ডরান। 

ধূলা নেই তাঁর ঝাঁট | 

ধূলাপায়ে' গঙ্গালাভ। 

[ ১ অর্থাৎ গঙ্গাযাবার অব্যবহিত পরে ] 

ধুলামঠা ধরলে সোনামুঠ! হয়, ন' ৬৬১৬, ৬৯৬১ দ্রষ্টব্য । 
ধুলো উদ্ভুনের উপর কাঁদা-উড্ভ়ুনে আছে, নং ১৬৩২ দষ্টব্য। 

ধেয়ে আসে খেয়ে যায়, এটোপাতটাও নিয়ে যায়। 

খেয়ে খেপে বার, ঝসে মারে তের, নং ১৭ ৮ দ্রষ্টব্য । 

ধৌকাব+ টাটিং।, 
[১ সন্দেহ বা ভমের। ২ আগড়, ০8100091888, যাহার 

আড়ালে প্ররূত ব্ন্্ গোপন রহে। ৩ “এ সংসার ধেশকার 
টাটি'-_বামপ্রদাদ। “আগাগোডা খোকার টাটি, কিছুই নহে 
সাচা”_দাশু রায় ] 

ধোপ কাপড়ের টেনাও* ভাল । 

[ ১ ছিন্ন বন্্ধণ্ড 

ধোপা জানে কোন জন কাঙ্গাল, 

সেকবা জানে কোন জন বাঙ্গাল ১ 
[১ অর্থাৎ নোকা ] 

ধোপা নাপিত কুমার কামার। 
যে বিশ্বাম করে সেও এক চামার ॥ 
ধোপা ভশড়ারী।১ 

[১ ধোপার ভাগার অন্যের বস্ত্রে সমৃদ্ধ ] 

৫৯ 
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ধোপায় কাপড় দিলে না, গাঙ্ুলির পুত মরুক।* 
[ ১ অর্থাৎ পরস্পর অসম্বদ্ধ ঘন] 

ধোপার গাধা ভাতের কাঠি বয় না ।+ 
[ ১ নং ২৪৮২ ] 

ধোপার পাটায় আছড়ান। 
ধোপার ফাটে, না, ফুটে ।, 

| ১ অর্থাৎ নিজের কাপড়ের বিষয়ে । নং ৭১৭৮ ] 

ধোপার বাসি, নাপিতের আসি? । 

ধোবা, পরের কাপড়ে শোভা । 

ধোবা, বসে কি কর রে দিগন্বরের গায় । 
খোয়া কাপড়ে কালি লাগা । 

ধোয়া ভাদ্দে ধুয়ে নেওয়া । 

[ ১ পাঁধোয় বানে ] 

ধোয়ার হাত এড়াতে গিয়ে পুড়ে মলাম আগুনে । 

ন'কড়া ছ'কড করা, নং ৩১৬৪ জর্টব্য | 

নখদর্পণে থাকা ।১ 

[ ১ দর্পপের মত নখের উপর অভীষ্র বন্ধ প্রতিবিস্বিত হওয়া ] 

নখে কাটে কচি কালে, ঝুনো হলে দাত না চলে। 
নখে পেয়ে হুম্ধান করা । 

নখের ছিদ্রে কুল লাগানো ।১ 
[ ১ পা--নখের ছেদ্দে কুড়ুল বাঙ্জে ; নখে যদি ছিদ্র কয় (বা 
কাঁটা যায়) কি কাজ কুডুলে। 'নথে ছিদ্র হয় খদি কুদ্ুলে কি 
কাজ'--মাণিক গাঙ্গুলি। “নখে কাট! যায় যাহা কি কাজ 
কুঠারে” নরাম চক্রবর্তী ] ৃ 
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নগরে উঠতে বাজারে আগুন। 

ন' গা মাগলে যা, সাত গাঁ মাগলেও তা ।১ 

[১ পাঁপাত গা মাগলে এক পালি ধান, এক গা মাগলেও 
এক পালি ধান ] 

নঙরের সমুদ্রে বাস, সাতারের সঙ্গে খোজ নেই। 
ন চ দৈবাৎ পরং বলম্। 

[ ১ ন চবিগ্ভাসমো। বন্ধুর্ন চ ব্যাধিনমো পিপুঃ। ন চাপত্যসমঃ 
স্বেহো ন চ দৈবাৎ পরং বলম্ ॥ ] 

ন চাষা সঙ্জনায়তে । 

ন'টে খেটে আড়াইয়ে', সজনে বার মাস। 
[১ নাটে বা নোটে শাক আড়াই মাস মাত্র থাকে ] 

ন'টের১ বৃদ্ধি হোক্ না যত থাকবে না ছুই ঘড়ি। 
[ ১ ন'টে নোটে শাক এই প্রবাদের উদ্দেশ (নং ৪৪৫৬ 
দ্রষ্টব্য), কিন্কু 10:07 অর্থ করিফ্াছেন, নটের..০ 80৪ 
0০০00 1 € পা-কেন] 

নটাকে না বল নটী, উল্টে ধরবে চুলের মুঠঠি। 
নড়তে পারে না বন্দুক ঘাড়েন, 
এড়ে গরু নিয়ে তালগাছ চড়ে। 

[১ নং ২৯০৫, ৬৭৪৬ ] 

নড়লো ডোঙা ত ডুবলে। পোঙা ।, 

[৯ নং ৩০১১] 

নড চাত পড়া ভাল। 

নড়েচড়ে বেশের* মরণ । 

[১ “রণকালে ষে বংশী ধরে তাহাকে বেশে বলে-লঙ 
মাহেবের ব্যাখ্যা ] 

নড়ে মধু, পড়ে না। 

নদী এক কুল ভাঙে, আর কূল গড়ে ।» 
[ ১ পা্নদীর এক কুল বই ভাঙে না) 

নদীকৃলে বাম, এক পুত্রের আশ, নং ৯৯২ প্রষটব্য। 

৪৬১ 
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বাংল। প্রবাদ 

নদী নারী শুঙ্গধারী ', এ তিনে না বিশ্বাধ করি ।ং 
[১ পাঁশস্্ধারী | ২ সংলখিনাং চ নদীনাং চ শুঙ্ষিণাং 
শব্ধারিণাম্। বিশ্বাসো নৈব কর্তবাঃ স্্রীধু রাজকুলেষু চ ॥ ] 

নদীতে এল বান ত কুমীর ধ'রে আন্। 
নদী থাকলেই চড় পড়ে । 

নদীর কূল, শালের মূল।+ 
[ ১ শীতকালে বাসের উপযোগী ] 

নদটুর কূলে বাঁস, ভাবনা ধার মাস, নং ৯৯২, ৬১৫৩ দ্রষ্টব্য | 

নদীর কূলে চাষ» হয় ত ভাল, নয় ত মন্দ, নয় ত সর্ধবনাশ। 
[ ১ নং ৪৪৭১ ] 

নদীর তীরে কুয়ো খোঁড়া । 

নদীর ধারে চাষ, বালির ওপর বাস।১ 
অু-অদৃষ্টের আশ, নারীর মুখের হাস। 
এর ওপর যার বিশ্বাস, তার সাত পুরুষে কাটে ঘাস ॥ 

[১ গিরিশ ঘোষের চণ্ড নাটকে এইটুকু প্রযুক্ত ] 

নদীর পাড়ের গৃছ। 
নদীর১ মুখে বালির বাঁধ! 

[ ১ পা--বানের | নং ৫৭৬২ ] 

নদী শুবালেও রেখা থাকে, নং ২৪৩৭ দ্রষ্টব্য | 

ন ভুঃখং পঞ্চভিঃ সহ ।১ 
[ ১ স্থাতব্যং পঞ্চভিঃ সার্ধং গস্তব্যং পঞ্চভিঃ সহ। ভোক্তব্যং 
পঞ্চডি; সার্ধ ন ছুখত পঞ্চভিঃ সহ ॥ ] 

ন দেবায়, ন ধশ্মায়। 

নদের গোরাচাদ । 

ননদিনী রায়বাঘিনী, দাড়িয়ে আছে কালসাপিনী । 

ননদিনী রায়বাঘিনী, দীড়িয়ে আছে ঠিক সোজা । 
কলিতে বউ রোজা ॥ 
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ননদিনী রায়বাঘিনী, পাড়ায় পাড়ায় কুচ্ছ গায়। 
ননদিনী ষদি মরে স্থখের বাতাস বইবে গায় ॥ 

ননদী বিষের কাটা, বিষমাখা দেয় খোৌঁটা |, 
(১ চক্তীদাস ] 

ননদেরও ননদ আছে। 

ননীর পুতুল ।+ 
[ ১ যাহা সামান্য আচে বা বৌপ্রের তাপে গলিয়। যায়।-_ 

"সৌভাগ্যবশতঃ বন়্বাবু এমন নীতিবাসুগ্রন্ত ননীর পুতুল নহেন, 
_ প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের নবীন সন্যাসী ] 

নন্দ ঘোষ, তোর জেতের দোষ । 

নব কাত্তিক১। বা, ময়ুরছাড়া কাত্তিক। 
[১ আপনি দেখতে নব কাত্তিকটি'_দ্বিজেন্দ্র রায়ের সিংহল- 
বিজয়] 

নবডঙ্কা ১ । 

[ ১ বৃদ্ধাঙুষ্ট-প্রদর্শন, ফাকি । পহত্র দোষ ঢাকে যদি বিদ্যা 
দেখতে পাই । তাতে নবডস্কা, অক্ষর পেটে আস্ক ফলাও নাই? ॥ 
পুনশ্চ, লেখা করি দেখেছি অস্ক, লাভের বিষয় নব্ডস্ক'-দাশ 

৪৬৩ 

রায়। শুভ কম্মে দানের দফায় নব্ডস্কাহুতোম প্যাচার 

নকৃশা। “সে দিকে নব্ডস্কা, ছেলে টাকা শুদ্ধ সরেছে-_ 
* অমুত বস্ত্র বিবাহ্বিভ্রাট ] 

নবধা কুললক্ষণম্।, 
[ ১ আচারো বিনে বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্ঘদর্শনম্। নিষ্ঠা বৃত্তি- 
স্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্ ॥ ] 

ন বন্ধুমধ্যে ধনহীনজীবনম্। 
নবমীর পাঠা । 

নবামের কাক । 

নবাব আর কি। অথবা, নবাব সিরাজন্দৌল্লা আর কি। 
নবাবী চাল। নবাব-পুত্তর। নবাবের নাতি । 

[ “লাগ বুকের ছাতি যেন নবাবের নাতি'--ঈশ্বর গুপ্ত ] 



৪৬৪ 

৪৪৯২ 

88৯৪ 

8৪৯৫ 

৪৪৯৩৬ 

৪৪৯৭ 

88৯১৮ 

88৯৬ 

৪৫০ 

৪৫০১ 
৪৫০২ 

8৫৩. 
৪৫০৪ 
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নবাণ খার্জা খা) 

[১ হুগলীর শেষ ফৌন্দার খাঁন্ জাহান্ খান্ অতিবিক্ত 
নবাধীর জন্ব প্রসিদ্ধ ছিলেন! রাজা তে! রাজা, আপনি 
নবাব খাঞ্জ1খ! হইবেন'-অমৃত বস্থর রাজা বাহাদুর ] 

নবাব সরকারের ঘোড়ার অভাব । 

ন ভূতো ন ভবিষ্যৃতি১। 
(১ অন্ঙ্ধানীং পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্তি ।--হাঝায়ে 
হেমবর্ণ সতী, ন ভূত ন ভবিষ্ততি, কি বিচ্ছেদ ভূতপতির 
উৎপতি'-দাশু বায় ] 

নয়ছুয়ারী শতেক খোয়ারী । 

ন যযৌ ন তস্কো।+ 
[১ কালিদাস, কুমারনম্তব |--“ন যযৌ ন তস্থৌ প্রায় হইয়া 
জলমধ্যে নয়া মুক্তকেশী রোদন করিতে লাগিল'-. 
প্রবোধচন্জ্রিকা ] 

নরক গুলজার১ । 

[ ১জাকাল। বহু পাপীর সমাগমে আসর জম্জমে ] 

নরম কাঠে ছুতোবের বল। 
নরম বিবির খন্ডম-পা» হাটতে বিবির নড়ে না গা। 

[১ যে পদতলের মধ্যভাগ চলিবার সময় খড়মের মত শৃন্যে 
থাকে ও মাটি স্পর্শ করে না; ইহা অশ্তভ চিহ্ন বলিয়া কথিত । 
হুংসগমন নহে ধড়মচরণ”-নারায়ণ দেবের মননামজল ] 

নরম মাটিতে বেরালে জাচড়ায়১। 
[১ পা-হাগে। নং ৫৮৩। 
বেরাল আচড়ায় না ] 

নরমের ঘাড় ভরমে ভাঙে । 

নরমের বাঘ, গরমের কুকুর ১। 

[ ১ পা-শেয়াল ] 

নরানাং নাপিতো ধূর্ত; 1 

নরাঁণাং মাতুলক্রেমঃ ।১ 

[ ১ শ্বোরক্ষ: সহদেবন্চ নকুলো হয়রক্ষকঃ। বৈরাটে কুুদায়াদী 

প্রবাদের পা-শক্ত যাটিতে 
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নরাণাং মাতুলক্রমঃ ॥ শল্যকে লক্ষ্য করিয়া কর্ণের উক্তি; 
শল্য ছিলেন ইহাদের মাতুল ] 

নরুণ দিয়ে তালগাছ কাট! । 
নরে নাড়ে হাত আর বানরে নাড়ে মাথ! । 

বুঝিতে না পারি নর-বনিরের কথা ॥১ 
[১ কৃত্তিবাস) 

নরের মন নারায়ণন । 
[ ১ পা নারায়ণ জানে ] 

নলকে রাজা, পণকে সানথ ।১ 
[ ১৬৬10) ৪ 10101010601 18180. 2. 17091) 19 ৬০1 1014, 

60: 2. 700 0£ ০০0৮1$6 5001 01901001+--7%016018 ] 

নশ্ননচ১ আড়াল দিয়ে” তামাক খাওয়া । 

[ ১ হকার দও। ২ অর্থাৎ গুরুজনকে আড়াল করিয়া ] 

নলের; উপর মুগুর । 
[১ লোহার হইলেও ফাঁপা চোঙ্গার 1 

নষ্ট গুয়। দখিন বায়ে, নষ্ট ঝি দোচারিণী মায়ে । 

নষ্ট বু পরেব ঘরে, পুত্র নষ্ট পরদার ক'রে ॥২ 
[ ১ বউ । ২ ডাকেব বচন] 

নষ্ট নারীর পরিচয়, বুদ্ধিগুণে সতী হয়। 

নই মাগীর১ বড় গলা, শুনতে কান ঝালাপালা । 

নষ্টের গুরু১১ ছুষ্টের গৌসাই | 
| ১ নং ৪৫৭২ ] 

নষ্টের (বা যত নষ্টের ) গোড়া ।১ 
[১ সেই বল্লাল বেটাই যত নষ্টেব গোড়া”-কুলীপকুলসর্বস্ । 
“এ গদাই পালই যত নষ্টের গোড়া” প্রভাত মুখোপাধায়ের 
ন্বীন সন্গাসী | “আপনি যে সকল নষ্টের গোঁড। তা তাদেব 
জানতে বাঁকি নেই*--শরতচন্দ্রের পন্মীসমাজ ] 

নসিবের এমনি খেলা, যারে কই ভাই সে কয় শাল।। 

ন স্থানং তিলধারণে ।১ 

[ ১ ঘরে ন স্থান; তিল ধারয়ে*--খ্বীন্দ্রনাথ ] 

৪৬৫ 
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ন স্ত্রী স্বাতত্ত্মর্থাতি ।১ 
| ১ পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে । পুন্স্ত 
স্থবিরে কালে ন স্্ী স্বাতন্ত্যমহাতি ] 

না আচালে বিশ্বাস নেই, নং ৬৬ দ্রষ্টব্য । 

না আছে নেই আয়োজন, পাড় ভ'রে নিমন্ত্রণ । 

না আছে নেই পেটে ভাত কৌচাটা ইত্যাদি) নং ২৭৪০ দ্রষ্টবা। 

নাই-জাকড়া |, 

[ ১ নাছোডবান্দা ] 

নাই * ঘরে খাই বড়, নং ২৭২৮ দ্রষ্টব্য | 

নাই চাল নাই পাত১, চড়িয়ে দাও শুধু ভাত ।২ 
[১ পাঁনাই বা নাই চাল পাত । ২ পাঁ_নাই নাই চাল ফেনে 
ফেনে রীাঁধ ] 

নাই-ধুই ত কেশ ভেজে না, জলে কাঠ ত ভাত সেজে না। 
নাই বা করল লেখাপড়ি, পাবেই একটা দারোগাগিরি । 

নাই ব! দিলে তাই বা কি, গুড়ে মণ্ডাব অভাব কি। 

নাই ভাত, শ্রন দিয়ে খাব, নং ৬১৯৮ ভষ্টব্য | 

নাহিয়ের১ কুকুরেব পাতে ভোজনং । 
ফালত দিয়ে কুত্তার মাথায় উঠন ॥£ 

[ ১ নাই "স্নেহ, প্রশ্রয় । ২ পাঁনাই (বানেলে) কুত্তার পাতে 
ভাত (এ ক্ষেত্রে ছিতীয় পংক্তির অভাব )। ৩লাঁফ। ৪ নং 
১৮৪১১ ৫০২৫] 

না উঠতেই এক কাদি, নং ২৪৫৩ দুষ্টবা। 

না এ দিক, না ও দিক 1১ ৃ 
[১ নং ১১৬৬] 

নাও ঘোঁড়! নারী, যে চড়ে তারি। 

নাও পর গাড়ি, গাড়ি পর নাও, নং ২৪৭৫ রষ্টব্য। 
শি নিউ ০৮ পানে পপ | পপর | করছ বির এ, সাাপাশ্ত, খাজবারা 

ক “নেই? শবও ডরষ্টব্য। 
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নাও রে, তুই ল' আমারে, আমি লই তোরে । 

নাক কান কেটে ঝামা ঘষা । 
নাক টানলে মুখ আসে, নং ১১৪9 দর্টব্য। 

নাক থাকলেই শিকৃনি । 
'না” কথার বালাই নেই। 

নাক দিয়ে খায়, না; মুখ দিয়ে খায়। 
নাক না থাকলে গুও খায়। 

শাক নেই তার ন্থনাডা, নং ২৪৮৯, ২৯৭৫ দ্রষ্টব্য । 

নাক নেই বেটার নথের সখ৯, ফেল্না বেটার কত ঠমক। 
| ১ নং ২৪৮৯১ ২৯৭৫ ] 

নাক নেই, বেটা বেশর পরে। 

নাক নেড়ে কম্নি কথা, ভাঙবে নথের সুষণি-পাতা। 

নাকফোড়! বলদ ।+ 

| ১ নং ৪৫৪৯ *দুব্য ] 

নাক বাজে যার নিদ্মহলে,১ রুয্য ভাষে ছুষ্য বলেছ। 
ভূমি কাপে পায়ের ঘায়, তার এয়োতী ক'দিন রয় ॥* 

[ ১ পা--নীক বাজে খর নিদ্রা গেলে । ২ পা--স্পাকে রুষিয়া 
বৌল বলে। ৩ ভাকের বচন। অন্ষরূপ বচনের জন্য নং 
৭৭০ দ্রষ্টব্য ] 

নাকে কাজ, না, নিঃশ্বাসে কাজ । 

নাকে কানে খত দেওয়া ।; 

[১ “ভূমে হাটু পাতি কেহ নাকে দেয় খত'--ঘনরাম চক্রবর্তী । 
'নাকে খত, কানে খত, ছুনো স্থদে লিখে খত, আপাতত দূর 
করে দুথ'- ঈশ্বর গুপ। এই নাকে কানে খত, এমন করে 
আব নয়”_বুড়ো শালিকের ঘা. রোৌ। 'নাকে কানে খত 
দাও, আর কখনও জায়স্ত মানুষের ছায়া মাড়াইবে না, 
দীনবন্ধুর যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ] 

নাকে কানে খত, আমতলা দিয়ে পথ। 
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নাকে দড়ি দিয়ে ঘোঁরান 1 

[১ অর্থাৎ 'দাকফৌড়া ধলদের মত”রামগ্রলাদ । নং ৪৫৩৭। 

'বোকা। ভাতার ন। হলে, নাকে দড়ি দে' ঘোরাব কি ক'রে ?-- 
গিরিশ ঘোষের য্যায়সা কি তায়সা। ঠাকুর ভাবেন ষে 
হরিশ্চন্্রকে খুব জন্ষ করেছি, কিন্তু আমি দেখছি যে, 
ইরিপ্চগ্ুই ঠাকুরেব নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিষে বেড়াচ্ছে 
নৃত্যগোপাল বাকের হবিশ্ন্জ্র। “তামার নাকে দডি দিয়ে 

ঘোরাচ্চি ত+--ছিজেন্দ রায়ের মেবার-পতন ] 

নাকে মুখে গৌজা ।১ 
[ ১ এত তাড়াতাড়ি খাওয়া যে হাত মুখে তুশিতে নাকে 
লাগে] 

নাকেব চেয়ে নাকেব ডাক বেশি। 

নামেব চেয়ে নামেব ডাক বেশি ॥ 

নাকেব জলে চোখেব জলে করা বা হওয়া 1১ 

[১ এই বয়সে কত শত বেটার নাকেব জলে চঙ্গেব জলে কণ্ন 
ছেডেচি-একই কি বলে সশ্যতা 

নাকেব বদলে নকণ ।+ 

[১ নাকে ফোটা কাটা তুপিতে গিঙা নাপিত কতক শগালেৰ 
নাপিকাচ্ছেদন  « তাহার ক্ষতিব বলে শক্ষণ দেওয়ার গল্প 
ভহতে | 

নাকে সবষের তেল দিয়ে ঘুমান ।+ 
[১ ্দুমুচ্ভিপেন পাকে সরষের তেল দিয়ে, তাই পড়েছেন 
পেছিছ'গিবিশ ঘোঁহেব ভোটমঙ্গল | শুমো? তুমি, নাকে 
সরষের তেল দিধে ধুমো গস্পদিজেন্দ বাদ্বের কি অবতার] 

না খায় ভাত, ন! পিয়ে পানি, যমে মানুষে টানাঢানি। 
ন| খেয়ে জচানর ধুম । 

না খেয়েই এত, খেলে না জানি কত। 

না খেলে যাবে দিন) ধার করলে হবে খখণ, নং ৮৩৪ ভুষ্ুব) | 

না গজাতে ঘুণ ধরে, না উঠতে আছ্াড | 
বাসরেতে ভাতার মরে, বাসি বে'তে ঝাড় ॥ 
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নাগর-টাদের শোয়ার পরিপাটি । 
হু'পাশে রয়েছে ছুই স্ুুপারির জাটি ॥ 
নাগর এল না "উতলা মন, কিসের বাঁধন কিসের ভোজন। 

! ১ পানা আসায়] 

না ঘরের, না ঘাটের ।১ 
[১ নং ৪৬১৫] 

নাঙ১-চোর বিবি বাদীর খপ্পরে ।, 
| ১ উপপতি । ২ খপ্পরে, ফাদে। ৩ এখন লোকে উল্টে 
বলছে কত, সয়ে থাকি চোরের মত, বীদীর থগ্পবে হয়েছি 
বাধার দোষে দাশ বায় ] 

নাচতে কি আমি জানিনে, মাজার ব্যথায় পারিনে । 
[ ১ পাঁ-আমি কি নাঁচৃত ] 

নাচ কাচ বাপ ভাই ইত্য।দি, নং ২১৪৬ ছষ্টবা। 

৪8৬৯ 

নাচতে জানিনে, আমায় ধ'রে এনেছে । 

যদি নাচি, তবে আমার ছেলে নেবে কে ॥ 

নাচতে জানে না, উঠান চষে । 

নাচতে জানে না বামুন ডেকরা। ইত্যাদি, নং ২৯০৪ চৃষ্টব্য | 

নাচতে" না জানলে উঠানের দোষ । 
| ১ পা--চলতে । ২ পাঁ_জানে নাঁ। ৩ পা--উগঠান বাকী] 

নাচতে বসে; ঘোমটা |. 
[১ পা-এসে; নেমে । ২ 'সকত্প্রবৃতায়াঃ কিমবগুঠনেন? 
এই সংস্কৃত লৌকিক ন্যায়ের সহিত তুলনীয় । “নাচতে বসেছি 
ঘোমটাই বা কেন ?--আলালের ঘরের দুলাল। 'নাচিতে 
আসিফ) ঘোমটা দিলে লৌকে কি লঙ্জাশীলা বলে'__ দীনবন্ধু 
মিত্র । “বিষয় করতে গেলেই ও সব চাই, আসরে নেমে আর 
ঘোমটা কেন ?--ছ্বিজেন্্র রায়ে পরপারে ] 

না চাইলে ঘোড়াটা, পাই, চাইলে বুঝি হাভীটা পাই।ং 
[১ পা--ছাতিটা। ২ পা--না চাইতে ছাতি পেলাম, 
চাইলে বুঝি হাঁতী পেভাম ] 
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নাচি কুদি বার ভাই ইভাদি, নং ৭১৪৬ তষ্টবা। 
নাচুস্তীর লাজ নেই দেখুস্তীর লাজ, নং ৮৫৯৬ জরষ্টব্য | 

নাচে ভাল, পাক দেয় উল্টা? । 
[১ পা- মন্দ । 

নাচের পা থামে না। 

না ছাতা না মাথা ।১ বা, ছাতাও নেই মাথাও নেই। 

| ১ পানা মাথা না ছাতা ] 

নাছের, ভিখারী, বা, নাছের কুকুর । 
[ ১ সদর বাস্তার। এই শবের অথের জন্য নং ২৩৭৭ ডরষ্টব্য। 
নিমেষেকে কর ইন্দ্রে নাছেব ভিখারী”--কাশীরাম দাস 
(আদিপর্ব)। “কেহ লক্ীপত্তি কেত নাছের ভিক্ষুক? ; পুনশ্চ, 
'আটকুডা বুড়া তায় নাছের ভিখারী" -_ ঘনরাম । “জন্মে জন্যে 
হডে ভার নাছের কুকুর'-জয়ানন্দের চৈতন্থম্গল ] 

না ছুঁতেই কেঁউ। 
না জানে আধি-দাধি, ধুচনী দেখে বলে কাচকলার কীদি। 

নাটা১ কাঠালের আঠা বেশি । 
[ ১ পাঁ_নঠা (“অর্থাৎ ভূও কাঠাল অথব। বীজশন্য কাঠাল__ 
লঙ সাহেবের বাখ্া) 

না্টানী১ যায় হাটে। 

চার কড়ার শিল্পিং কিনে পথে-পথে চাটে ॥ 
[ ১ 'নাটা? হইতে বেছে খাট অর্থে, অথব। নাতান হইতে 
দরিদ্র নিধন অথে । ২ অর্থাৎ পীরের জন্য ] 

নাটা১ মানুষ আগে মাতে, নাটা জমিন ভাগে ফাটে । 
[১ নত? বা.'লতান? শব হইতে 3 বেটে ছোট বা অবসন্ন]. 

নাটের গুরু১, বা, নাটের গৌসাই । 
[১ 'সব নাটের গুরু কালা*_ চতীদার্স। নং ৩৪১, ৩৪1৭ 
৩৬০৬) ৪৫১৪ ) 

না ডাকলে যেও নাঃ ঘরের ভাত থেও না। 

নাড়াবনে কেতন |; 

[১ নং ১৮২৮, ৩২৩৩ ] 
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নাড়ার* বিবি খাটে যায়, ফিরে ফিরে নাড়ার পানে চায়। 
[ ১ নাড়াবনে তৃণশয্যায় অভ্যন্ত ] 

নাভীনক্ষত্র সব+ জানা বা! টেনে বের করা ২ 
[১ অর্থাৎ গোড়া হইতে লব বৃত্তান্ত । ২ "উনি আমাকে 
চিনতে পারলেন না, আমি ওর নাড়ি নক্ষত্র কলি জানি লব 
নাটক । “তোমার নাড়ী নক্ষজ সব জানি”শ-দ্বিজেন্দ্র রায়ের 
সিংহল-বিজয় ] 

নাড়ীর টান্। নাড়ীছেঁড়া ধন।১ 
[ ১ পুত্র। নং ৫৪৪৯ ] 

নাড়,-গোঁপাল । 

নাড়, নালেই গুঁড়া পড়ে। 

ন' ন্যা )তাকা( ক্যা )তাব হাড়ি ।১ 
[ ১ বাজে জিনিস সঞ্চয় করিয়া বাখিবার হাড়ি] 

নাত। (ন্যাতা ) জোবড়া হয়ে থাকা । 

| ১ নাতা, নেতা বা শ্যাতা ঘর নিকাইবার ছিন্ন বস্বথণ্ড 

নাতান ( বা, নাতোয়ানী ) কাচ কাচা ।+ 
[১ সাম্য সব্বেও অসামধ্যের ভাণ করা । নাতান- ফা, 

নাতুয়ান্, অসমর্থ অক্ষম বা দরিদ্র । “মহেশ্বরী আমার রাজা, 
আমি খাস্ তালুকের প্রজা, কখন ন'তান কখন দাঁআন, কখন 
বাকির দায়ে ঠেকি রে, বামপ্রসাদ। কাচ কাচা ছল কর; 
নং ২৬৭৪ দ্রষ্টব্য । “নীতোয়াশী কাচ কাচো মা, অঙ্গে ভন্মভূষণ 
পবি'বাঁমপ্রসাদ ] 

নাতানের সাত ঘর ।, 

[ ১ অর্থাৎ দুর্বল দরিদ্রের সাত জনের কাছে সাহায্য পাইবার 
উপায় আছে] 

নাতিপুতির গুষ্টি, নাই ঠিকুজি কুষ্টি। 
নাতির নাতি, ব্বর্গে বাতি ।১ 

[১ অর্থাৎ দীর্ঘজীবীই পুণ্যবান্। শং ৭৫১৩] 

নাতোয়ানের ছনো বায় ।১ 

| ১ অর্থাৎ কাধ্যকালে অক্ষমতা হেতু পরে সেই কার্ধে দ্বিগুণ 
ব্যয় হয় ] 

৪৭১ 
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নাতোয়ানের১ ছুনো মালগুজারিং। 

[১ অক্ষম প্রজার। ২ খাজনা দেওয়া । অর্থাৎ সময়ে খাজনা 
দিতে না পার্স পরে সুদে আমলে বেশি দিতে হয়। 'নাতো- 
মানের ছুনো৷ মালগুজরি ) আমায় নাতোয়ান দেখে সবাই আধা 
দরে বাড়ী কিনতে চায়'- গিরিশ ঘোষের বলিঙান ] 

শা থাকনের চেয়ে মাগন ভাল। 

না থাকে ধান, কি করবে মান, নং ৪৩৭৮ দষ্টবা। 

না থুইব যে গুরু মারে, না থুইব যে স্ত্রী জার করে। 
পবের বাড়ী যাব বাড়ীয়ালি, ছুই স্ত্রীয়ে যেথা কোন্দলী ॥১ 

[ ১ ডাকের বচন ] 

নাদাপেটা হাদাবাম । 

না-দেওয়া কাঠালের শাওনে নাম |, 

[ ১ অর্থাৎ না দেওধার ইচ্ছা থাকিলে বলা হয় যে কাঠাল শ্রাবণ 
মাসে পাকে ] 

শা-দেওয়ার চাল, আজ না কাল। 

না দেখলে থাকতে নারি, দেখলে পবে মারামাবি |, 
[১ নং ৬২৪৫ ] 

না দেখে চ'লে যায়, পায়ে-পায়ে হোঁচট খায়। 
না নদীর কৃল, না বৃক্ষের মূল। 
নানা যুনিব নানা মত । 

[ ১ ইহার পর 'ঘিত মত তত পথ, এই অধিক বাক্যও পাওয়া 
যায়। ২ 'নাপৌ মুনিরধল্ত মতং ন ভিন্রম_মহাভারত। "যখন 
বৈজ্ঞানিক নৃন্তান্থেই পঞ্চিতদিগের মতের অনৈকা, তখন কষ্পনা- 
মাত্রপ্রন্থত ব্যাপারে নানা মুনির নানা মত হইবে না কেন'-- 
বদ্ছিমচন্দ্রের বিবিধ প্রবন্ধ । হতোম প্যাচার নকৃশীয়, আর্মীলের 
ঘরের দুলালে ও অমৃত বন্থর রাজা বাহাছুরেও প্রযুক্ত ] 

না নোয়ালে মাথা, লাগে চালের বাতা ১। 
[ ১ খোড়ো! চালের বাথারি দিয়া বাধা ঢালু গ্রাস্তভাগ ] 

নাম্তঃ পন্থা বিছধতে অয়নায় ।১ 
[ শেতাশ্বতর উপনিষদ ৩৮,৬১৫ ] 
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না পড়াবি পো ত সভায় নিয়ে থো, নং ৪৮০৩ জুষ্টব্য । 

না পড়ে পণ্ডিত।* 

[১ পুরুষকে নাবী শিখায় নীত, না পডে হয় পণ্তিত, পণডে 

শুনে পুরুষ গুলো মুর্খ 'শ্্দাণ্ত বায় ] 

নাপিত দেখলে নখ বাড়ে১। 

[ ১ পা-নাপিত দেখলে নখকোনি (বা নখকুনি )] 

নাপিত বৈচ্ ধোপা চোর, যুগী বৈরেগীর নেইক ওর১। 
[ ১ অন্ত, কিনাবা ] 

নাপিত শেখে পরের মাথায়, ন" ৪৯১৯ দ্রষ্টব্য । 

নাপিত হল কবিরাজ, ক্ষৌরী কবে কে১। 
[ ১ পাচুল কাটবে কে ] 

নাপিতের ষোলচোঙা বৃদ্ধি । 

না বল্লে বল্ ঠিক, বল্লেই বেল্লিক। 
না বাড়ে বংশ, এডে বাছুর বিয়য়। 
না বিইয়ে কানাইয়ের মা ।+ 

[ যশোদা রুষ্জের প্রশ্থতি না হইয়া ও মাতা রূপে প্রসিদ্ধ 1-- 
নং ৭৬৪০ ] 

না বুঝে ছিলাম ভাল, আধেক বুঝে প্রাণটা গেল 1; 
[১ নং৬০৭৭ ] 

না ভাঙে না মচকায় | 
[১ নং ৬১৬২) ৬৩৬৯ ] 

না৷ ভাল না মন্দ, কথা কইলে সন্দ১। 
[১ সন্দেহ ] 

নামকাটা১ সেপাই | 
[১ কাগজপত্র হইতে যাহীর নাম খারিজ করা হইয়াছে; 
বহিষ্কত। (সভাতে ) কতকগুলিন নামকাটা! সেপাই 
ঢুকেছেন'-সধবার একাদশী । “ও ছোঁড়া নামকাটা সেপাই-- 
চোর" অমৃত বন্থুর নবযৌবন ] 

৪৭৩ 
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নামট] যেন ঢাক, ভেতরটা ফাক 1১ 

[১ "নামটা ঢাকের মত, ভেতরট। ফাক'-হুতোম পাচার 

নকশা ] 

নাম নেই, গোত্র নেই, ট্যামগোপালের নাতি । 

নাম বড়া, দর্শন থোড়! । 

নাম বেরল যার, পৌদ ফাটল তার, নং ৫৪১৮ দ্রষ্টব্য । 

না মরতেই ভূত । 
না মাঠের, না বাটের১। 

[ ১ রাস্তার । পা-ঘাটের। নং ৪৫৫৪] 

না মাথা, না ছাতা, নং ৪৫৬২ দ্রষ্টবা। 

নামে গরলা কাজি খায়। নু ৩৪১২ দ্রষ্টুবা | 

নামে ডাকে গুরু মশাই, লেজামুড়োর জ্ঞান নাই । 
নামে তালপুকুর, ঘটি ডোবে না। 
নামে ধন্বস্তরি, চিকিৎসায় যম । 

নামে ধন্ধদাস, ধঙ্মের নাম নেই । 
নামে ( বা' প্রুতাপে ) বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়।১ 

[ ১ নাহার নামে আজো বাঘে গরুতে জপ থায়”__আলালের 
ঘরের দুলাল। পুর্বে কি ছিল এখন কি হলো, আমার 
প্রতাপে বাঘে গরুতে একত্রে জল খেতো"'_ন্বনাটক। 
আমার প্রতাপে বাঘে গঞ্চত এক খাটে জল খায়” যমালয়ে 

ভীয়শ্থ মানুষ। 'ষার নামে বাঘে গরুতে এক সঙ্গে জল খায়” 
অমৃত বন্থর নবযৌবন ] 

নামের ডাকে গগন ফাটে, টেকিশালে কুঁড়ে চাটে | 
[১ গিরিশ ঘোষের চণ্ড নাটকে প্রযুক ] 

নায়কের ইচ্ছ! উলুবনে গোড়, নং ১৮১৮ জুষ্টব্য। 

নায় ধোয় ছোঁয় চাম, মুচি মাগীর কিবা কাম । 

নায় না ধোয়)১ মাঝখানে শোয়। 

[১ পা-খায় লা ছৌয়] 

নায়ে আটে না, শুয়ে যায়, নং ২৭০৯ জষ্টব্য। 
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নায়েই যান্ আর পায়েই যান্ পথ আঁছে সেই একখান্। 
নায়ের কড়ি দিয়ে* ডুবে পার ।২ 

[১ পা-নায়ের কডিতে। ২ তোঘারে ভজিঘা নায়ে কডি 
দিধা ডুবে কি ভইব পার*-চণ্ীদাস। “নায়ে কডি দিয়ে 
ডুবে পার"দীশু রায়। নং ১২৯৬) ২৭৬০] 

নারদ নারদ বলা ।, 

[ কৌদল বাধাইবার জন্য কৌদলের দেবতা নারদমূনিকে স্মরণ 
করিয়া নাম উচ্চারণ করা ] 

নারদের ঢেঁকি ।১ 

| ১ নং ৩৭২৪ ডরষ্টব্য। “কোন্দলে পরমানন্দ নারদের টে'কি'-- 
ভীরতচন্দ্র । নারদের ঢেঁকি লয়ে ধান ভানে ভূতে” 
ব্ামশ্বরের শিবায়ন | বিষম উৎপাত একি, হাক নারদের 
ঢেকি! শেদকালে এ যে দেখি ঝকগডাব মত"রবীন্ত্রনাথেরু 
মানসী ] 

না রাম, না গঙ্গা |, 

[১ সবকাব অধোমুখে না বাম নাগা কিছুই না বলিয়া 
বেটে। খোডার হ্যায় টিকুতে টিকুতে চলিল+- আলালেব ঘরের 
ছুলাল। “বাটা আসিয়া না বাম না গঙ্গা কিছুই না বলিয়া! 
শীরব ভাবে থাকিলেন-মদ খাওযা বড দাম] 

নারিকেল কি খেতে পারে বানরে।১ 
| ১ দাশ বাঘ। ন" ৫৬০" দৃষ্টব্য । 'মাকডেব হাতে নাবিকল। 
খাইতে সাধ, ভাঙ্গিতে নাহি বল'_ চণ্তীদাস ] 

নারী* কাগজ না” তিনের বৈরী বা” 
[ ১ বন্থ উডাইযা লয় বলিযা। ২ বাতাস] 

নারী যার স্বতন্তবা, সে জন জীয়ন্তে মরা ।১ 

[ ১ ভারতচন্দ্র। বিফল জীবন যার স্বতশ্থরা নানী--ঘনরাম 
চত্রবন্তী ] 

নারীর বল চোখের জল, মিথ্যা কথা চোসের বল। 

নারী হিজড়ে পুরুষ খোজা, তবে হয় কর্তাভজা | 
নালা কেটে জল আনা 1১ 

[১ গাল! কেটে আনে জল”--দীঞ্ু রায়। “বাবু, ভাল নালা 
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বাংল। প্রবাদ 

কেটে জল্ এনেছে") পুনশ্চ, 'সবে বলে ছিছি ছিছি, বয়সে 
মিছামিছি নালা কেটে কেন আন জল'-আলালের ঘরের 

ছুলাল। “ইস্ ফ্যাসাদে ফেললে, নালা কেটে জল আনলুম?-- 
গিরিশ ঘোষের মায়াবসান। নং ২১৯০ ] 

নাস্তি বিষ্ভা কুতো৷ যশ: । 
[১ নান্তি গ্রামঃ কুতঃ সীমা নান্তি বিদ্যা কুতো যশঃ ] 

না হোমে, না যজ্ঞে। 

নি-কড়্যে গেলেন হাটে, কীকড়৷ দেখ কে জিয়ারাং ফাটে। 

[ ১ নিকডিয়া অর্থাং নিধন | “ছুঃখিনী দেখিতে নারে নিকড্যে 
নাগর বামেশ্ববের শিবায়ন । ২ হদয়] 

নি-কড্যে নাগরের কদমতলায় থান!১ । 

[ ১ স্কান, আড্ডা । তিকরা কদন্বমূলে চিকণ কালা করিয়াছে 
থানা”--চত্ীদাস ] 

নি-কামানে নাপিত বেরাল ধ'বেও কামায় 

নি-কামায়ে১ দরজী ছেলের মুখ সেলাই করে! 
[১ পানেই-কামে ] 

নিকুলে-চুকুলে ঘর ইত্যাদি, নং ১৭১৫ দরষ্টবা 

নি-কেজোর কাজ বেশি । 

নি-খাউতির গেরাস, দেখে লাগে তরাস। 

নি-খাউতির পাড়া, তাই গোটা ছাগল পোড়া । 

নি-চেন৷ ভাইয়ের গেরাস বড়। 

নিচেলের থাবা বড় । 

নিজে গেলে পাত পায় না, চাকরকে পাঠায় নেমন্তন্ন 1, 
[১ নং ৪৯৬] 

নিজে নিজে কয় বড়, তারে বলি লঘুতর | 
নিজে পাবে না অন্তকে বলে, তাতে শরীর হি ছল 

+ নীচের অনেক প্রবাদে নিজ" 'নিঙছছে বা “নিপ্ের' হলে 'আপর্, 'আপনি' 
আপনার শবের প্রয়োগ হয়৷ এঞ্লির জন শেধোভ শব্দ ভরষ্টবা | & 
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নিজে পিঙ্ধিতে খাপি ধুতি, বাপের শ্রাদ্ধে ছুই-হাতি। 
নিজের কথার ভাত কাপড ইত]দি, নং ৪৮৭৮ দ্রষ্টবা। 

নিজের ছেলে সোনাধন, পরের ছেলে হুশমন । 

নিজের ছেলে নন্দহুলাল, পরের ছেলে নাড়।গোপাল। 
নিজের, নাক কেটে পরের যাত্রাভ | 

[১ পাঁ-আপনার। ২ নাক কেটে যাজআজাভর্দ কথায় বলে, 
কাজে আমি তাই করিলাম" দাশ রায়। পরযাহা ভঙ্গ 
করি কেটে নিদ্গ নাক*--ঈশ্বর গুপ্ত। "আমি নিজের নাক 
কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করি'-ক্ষীরোদ বিছ্যাবিনোদের নিয়তি | 
'নিঙ্গের নাক কেট পরের যাঁ€! ভাবার যে একট কথা আছে, 
এ যে ভাই দেখি'_-শবংচন্দ্রের শ্রীকান্ত ] 

টিখেস খউকে কেউ বাঁজা বলে না। 

নিজেব ভাল, পরের কেযো১, এখন যাছ্ু পথে এস | 
[ ১ কষাযস্বাদ্যুক্ ১ ডাসা ] 

নিজের ভয়ে নল১ পড়লে, নলেৰ সড়স৬ । 
পরের ভূঁয়ে নল পড়লে, নলের চাবি ধব* ॥ 

[১ জমি-মাপের কাঠি, আাট ভাত পর্রিমীণ । ২ দ্রুত চালনা। 
৩ পা-শলেবে চাপি' ধব | নং ৪৯২১ 7 

নিজেব রুটি নিজে গরম কর! । 
| ১ পা ভতি | 

নিড়ালেও* এক ছড়া, না নিড়ালেও এক ছড়া | 
[১ শিডান দিলে বা গাছের মূল খুডিয়া পরিষাব করিলে। 
২ পা--পিড।লেও পৌটি, না নিডাপেও পৌটি (খনার বচন । 
নং ৬১ ডষ্টব্য )] 

নিতে জানে, দিতে জানে না, তার মুখে থোক্১ | 

নিতেও জানে, দিতেও জানে, তারে কয় লোক ॥ 
| ১ থক বা থুতু] 

নিতে পারি খেতে পাধি ইত্যাধি, নং ৫৪৯১ দ্রষ্টব্য । 

নিত্যই দেখি বউরে কাথা-কাপড় ধুইতে। 
একদিনও দেখলাম না পুতের কাছে শুইতে ॥ 
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বাংল! গ্রীবাদ 

নিত্য উপরোসীরে কে দেয় ভাত, নিত্য মড়ারে কে দেয় কাঠ। 
নিত্য কুঁছুলী ছিল বউ, সেই ছিল ভাল । 

বছর অন্তর কুঁুলী বউ) প্রীণটা৷ আমার গেল ॥ 

নিত্য চাষার ঝি বেগুন ক্ষেত দেখে বলে--এ আবার কি।* 
| ১ পা-ঢাকাই পরেচে পুডোর ঝি! ১ নং ২৯৬৯১ ৫১৫৭ 
৫৯৮৭ | 

নিত্য নেই দেয় কে, নিত্য বোগী দেখে কে। 

নিত্য ভিক্ষা! তনু বক্ষা ।১ 

[১ *নিতা ভিক্ষা তন্ত রক্ষা, ক্লেনে দিন যায়-আলাওল | 
'নিত্য ভিক্ষে তন্থ রক্ষে, তাকেই বলি ছুংখী' দাশ রায়] 

নিত্য রাজা কটক যায়, পথেব সম্বল ঘবে ব'সে খায়। 
নিত্য রোগা, চোখ বাঁকা । 

নিত্য স্বপ্নে বাঘে খায়, কোন্ ছিন তাব ভালয় যায়। 

নিদান কালে; হবিনাম২ | 

| ১ পামরণকালে, পরিণামে। ২ পা--বসমিন্দর | 
৩ পরিণামে হরিনাম শাঙ্ষে এই রটে? ঈশ্বর গ্তপ্ত ] 

নিদানের বিধান নাই। 

নিদানের বীজধান | 
| ১ অর্থাৎ নিতান্ত সঙ্কটে বীজধানও কাজে লাগে ] 

নিদানের সারি, বুড়া মানুষের ভারতী । 

নিদ্রা সুখের সহচবী, ছুঃখেব কেউ নয়। 
নিধের মায়ের চালে ঝিঞ্ে, বউকে মেরে বাজায় শিডে। 
নিনুর পিবাণে আত্মারাম সরকার । 

[১ নবীন তপন্থিনীতে প্রযুক্ত । মিম্র-্নয্, ভর (নিল 
হইতে )। "গায়ে নিহ্থর হাপ চাপকান'-_ধবাকক কাশী, 
“নিম্বর পিরাণে গলা অবধি কটিদেশ পর্ধযস্ত এবং হা্ণুতর অর্ক 
দুর পধ্যন্ত আবৃত”-ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের! কল্সতরু। 
পিরাণ টিলা জামা] 
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নিমক খেয়ে নিমকহাবামি । 

নিমতলা দিয়ে যাওনি, নিমকল কি খাওনি। 

নিম তেতো, নিসিন্দা তেতো, আর তেতো খার১। 

তাব চেয়ে অধিক তেতো বোন্-সতীনেব* ঘর ॥১ 
| ১ খয়ের, খরদির। পা তেতো বুডো বর) তেঙঠো মাকাল 
ফ্ল। ২ পাঁছুই সতীনেব। ৩ নং ৪১৪] 

নিম নিসিন্দা যেথ|,১ মানুষ মবে না সেথা । 

[ ১ পাঁযেখানে। « পাঁরোগ থাকে না সেখানে ] 

নিম নিসিন্দা তেতুল তাল, ঘরে পুঁতো না কোন কাল ।, 
[ ১ খনাপ্ বচন ) 

নিমন্ত্রণ-বাড়ীব ভাতে কাঙালী-বিদায়। 
নি-মুখা১ কুকুব', কাটা খাবার যম। 

[ ১ যাব মুখ নাই বাড়াকে না। ২ পা-বেবাল ] 

নি-মুরদেব মুরদ ভারি, লম্বা কৌচায় ফতে! জারি*। 
[ ১ নং ২৭৩৪) ২৭৪২, ৫৭৮১) ৭৭৩১ ] 

নিমেব বেলায় হাক্-থু ক'বে ফেল। 
গুড়ের বেলায় চক-চক্ ক'রে গেল ॥ 

নিয়ড় পোখরী; দূরে যায়, যাতি বুলে গীতি গায়। 
হাসিয়া চাহে আড় দৃষ্টি, ডাক বলে_-সেই সে নষ্টী॥ 

| ১ নিকটে পুঙ্রিণী। ২ নষ্ট নারীর লক্ষণ। ডাঁকের বচন। 
অনুরূপ বচনের জন্য নং ৭৭০, ৪৫৩৮, ৫০৪৭ প্রতৃতি জষ্টব্য ] 

নিয়ত? খতরঘ, ঝুলিতে পাথর। 
[১ নিয়তি। ২ বিফল; আঁ খতত্রহ (বিপদ) শব হইতে ] 

নিয়তগুণে বরকত১ । 
[ ১ সৌভাগা, প্রাচুধ্য | পা-ছাগিল (স্কার্ধা-উদ্ধার, সিদ্ধি) ] 
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ংল! প্রবাদ 

নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে ।১ 
[১ মাতুলো যস্য গোবিন্দ: পিতা যন্য ধনংজয়:। সোহভিম্থ্য 
রণে শেতে নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে 1--“কি বলবো অদৃষ্টের কথা৷ 
নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে”-নবনাটক ] 

নিয়তির চোখ কানা । 
নিয়ে আয় ত বউ নোড়া, যাই কৌদলের পাড়া । 

আর চাঁই না বউ নোড়া, পেয়েছি কৌদলের গোড়া ॥১ 
[১ নং ৫২৫৬] 

নিয়ে যায় বেগারে, হাসি ব'সে পগারে১। 
[ ১ খানায়, ডোবায় ] 

নিরামিষ খাওয়া, উপাস যাওযা১ | 
[১ ছুই সমান! ] 

নিবেনববৃ্বের ধাক্কা, ন* ৪৩০৬ অরষ্টব্য | 

নিুণ* আদার তিন গুণ ঝাল ।* 
[ ১ অর্থাৎ পচী। ২ নং ৪৭৮১ 1 

নিগুণ পুরুষের তিনগুণ ঝাল। 

পরণে গামছা, গায়ে ঠাকুবদাদার শাল ॥ 

নিগুণ পুরুষের ভোজন সার, করেন সদাই মাব মাব। 

নিগুণ মিন্সেব তিনগুণ মাগ। 

নিধন বামুনের আবার জাত, ন” ৬১৯৭ দ্রষ্টব্য | 

নিধনেব ধন, অথবেধর যৌবন । 

নিধণের ধন হলে টিপি-টিপি চায় । 

হাভাতের ভাত হলে টিপেটিপে১ খায় । 
[১ পা উপুচ ভয়ে খাস] 

নিধ নের ধন হলে দিনে দেখে তার| | 
নিীভারীর ভাতীর হলে বাসে বাঁপের পার! ॥ 
নির্ববংশ্ের ঝি নিঃসস্তানে দি. 
তাঁর আবার ক্বব বসে গোণা-গীথা কি ॥ 
নির্কিঘ সাপের ইত্যাদি লহ ৫৮৮১ ছষ্টব্য | 
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নি-রাখালের খোদা রাখাল। 

নিফণ্টকে বেড় ভাল । 

নি্দ্ম। কীর্তনীয়ার ধামালি সার। 
নির্ধমা চাষার বিশখান! কানে । 

নিষ্ষম্মা! পুরুষের তিনটি বড় ইত্যাদি, নং ৮ ভরষ্টব্য। 

নিষ্র্্মা ভান্ুরের বচন মিঠা॥ নিত্যই বসে খান্ চিতল পিটা। 
নি্ষম্্ার মন, কুচিন্তার ভবন। 

নিক্ষলা গাছে বানরও চড়ে না। 

নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই। 

নী মদি উচ্চ ভাষে, স্ুবুদ্ধি উড়ায় হাসে ।5 

[ ১ ভারতচন্দ্র।--অমৃত বন্থর কালাপানিতে উদ্ধত ] 

নীচের লোকের কথা কাছিমের মাথা, নং ৩৩২১ দ্রষ্টব্য | 

নীচের ধাপ দিয়েই সিঁড়ি ওঠা ।+ 
[১ নং ২৭৮ ] 

নীচের ভাতকে যাহার মন, মদ্য পিয়ে মরে সে ব্রাহ্মণ, 

[ ১ ভাকের বচন ] 

নীরোগ শরীর যার, বেদ্ধে করবে কি।১ 
পরের ভাতে বেগুনপোড়া* পান্তা! ভাতে ঘি ॥ 

[১ সং--নিরুজস্য কিমৌধধৈঃ | ২ নং ৪৯২৫ | ৩ নং ১১৭৮ 

১৮৭৫) ৩৭৪৬) ৫০৫১ ] 

নুন আনতে পান্তা ফুরায় ।১ 

[১ নং ৩৭৭ ] 

মুন খাই যার, গুণ গাই তার+।২ 
[ ১ পা--যার শুন খাই তার গুণ গাই , হন খেয়ে গুণ গাওয়া । 
২ 'রাজার হুন খাও বেটা, রাজার গুণ গাও গোপীচন্ত্রের 
গান। ্থিন খেয়ে গুণ গাইলি এ কি-গোপাল উড়ে। "্ছন 
খেয়ে গুণ গেয়ে কাছে থাকো তারস্ঈশ্বর গুপ্ত ] 

নুন খেলে গুণ মানে। 
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সুদ টুকটূকি দেবুর রস) গেঁড়া। ভাড়ার মাগের বশ । 
৯ বেটখাছো] 

নুন দিয়ে রহ ও ভালই হয়, আল্গুদি রখখতে ভিনগগ গর 

জুন যে হাঁড়িতে থাকে সে হাঁড়ি খায়। 

কুন লঙ্কা দিয়ে 'াত খাই, বেরালকে কীঁচকলা দেখাই । 

মুনেব না” ডুবে যেতে মুখ দিয়ে চাখা। 
মুনেৰ ভীড়, তেলেব ভাখড়। তাকে কি বলি ভীড় । 
ভড়ের মধ্যে ভাড় ছিল নদেব গোপাল ভাড়ঃ ॥ 

[১ কুষ্ণনগরেব মহারাজ! কৃষ্চচন্দ্রের স্বনামখাত বিদূষক 
পারিষদ ] 

নৃতন হলে খইয়েব মোয়া মচমচ কবে । 

 পুবান হলে খইযেব মোয়া নেতাইয়া পড়ে । 
নৃতন নূতন ্েতুলেৰ বীচি। 
পুবান হলে আতায়-বাতায় গুক্তি। 

[১ পুরাণ তেঁতুল-বীচি আমি হে এখন" দীন মিত্রের 
কবিতা ] 

নুতন নুতন ন'কড়া», পুরান হলে ছ'কড়া* । 

[5 পানয় তোল|। ২ পা--ছয় তোলা ] 

নৃতন পিরীতে বড় আঠ।। 
নূতন মুহুবীর ঠিকে ভূল, মিষ্টি হয় না! নৃতন কুল । 
নৃতন যুগীব ভিক্ষা নাই১। 

[ ১ পা-ভিক্ষা বাই ] 

নুতন বাজার নূতন বিচার । 

নূতন সাধু ফৌট! দিলে, ধুয়ে বায় মুখধোয়৷ জলে 
নেই কাজ ত খই ভাজ ।১ 

[১ পা-ন! আছে নেই কাজ, ব'দে বাসে খই তাজ ] 
নেই কাজ ত খুড়োর+ গঙ্গাযাত্রা কব।ৎ 
* €১ পাজোঠার। ২ যদি প্রাচীন খুড়া জেঠা থাকে ভবেই 
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। কারুণ-'জো দো করে তাহাদিগকে গঙ্গাধাতার 

সন সদ ন! থাকলে জ্যাঠাকে গণ্ধাযাহা। দিতে হগ--ছতোম 
পাচার নক্শা। 'সংবে গড়, তোমার উপধুক্ত ভাইপো আসছে; 
কাজকন্ম হাতে কিছু নেই, এখনি গঙ্গায়াতা করকে-_গিলিশ 
ধোঁষের হারানিখি ] 

নেই-গোসহিয়ের খোদা গৌসাই। 
নেই ঘর শেই বাড়ী, বউকে পরায় ঢাকাই শাড়ি ।+ 

| ১ নং ৬৭২৭] 

নেই চাল নেই চলো, মেগে খায় বেদে গুলো । 
?» ই স্থেলেব চেয়ে ঝির ছেলে ভাল। 
নেই ধন ত যাঁও বন। 

“নেই? বললে সাপেবও বিষ থাকে না ।+ 
[১ নেই ব্শলে থাকে শাক সাপের বিষ ষথা'-_-গোপাল 
উড্ে। পাপের রোজা যখন বিষ ঝাডে, তখন রুগীকে “নাই 
নাই” কবতে হয'--গিরিশ ঘোষেৰ মুুলমু্জরা ] 

নেই মাগ নেই পুত, বেড়ায় যেন যমদুত। 

নেই-মামার চেয়ে কানা মামা ভাল ।১ 
[১ থা হোক হয়েছছ বংশরক্ষা, নাই মামা তা অপেগঈগ লোকে 
বলে কান] মামাটা ভ।ল+-দাশু রাষ ] 

নেকড়ার আগুন, ছেড়েও ছাডে না১।২ 
| ১ পাস্্ন্ভোন দায়; কতক্ষণ থাকে । ২ বাবুরাম নেকডাৰ্ 
আগুন ছেডেও ছাড়ে না--আলালের ঘরের দুলাল । 
বেটারা নেকডার আগুন-_পুন্কে শক্র-_-ভাল না করুক মন্দ 
করিতে পারে'-মদ খাওয়া বড দায়] 

নেকডার আগুন যেন শোলা, নেড়া মাথায় ঘোল ঢালা । 

নেক, আঙুলে”, চাল্শে কানা*, 
জল ব'লে খায় চিনির পানা । 

[১ পা-আছুলে; আছুরী। ২ চল্লিশের পর ষাহার নিকট- 
দৃষ্টি কিয়! যায় ] 
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নেকা, বোকা৯», ঢল্ঢলে-কাছা, তিনে প্রত্যয় ক'রে না বাছা । 
[১ পাঁবাকা ] 

নেওট। পৌদে পবে কাপড়, পৌদ বলে-_বড় ফাপর। 

নেঙটা যোশীর ঘরে চুরি১।২ 
[১ পানেওটার ঘবে চুবি। ২ “কি ফল আছে নেউটা 
যোগীর ঘরে ক'রে চুকি'-দাশু বায়] 

নেঙটার গলায় মোতির মালা । 
নেঙটার দেশে কাপুড়ে ভাঁড় । 

[ ১ পা-কাপডের বালাই ] 

নেঙটার নেই ধোপার কাজ ।১ 

[১ 'রজকের লাভ কোথা উলঙ্ষের কাছে? ঈশ্বর গুপ । নং 

৩৬৭ 1 

নেউটার নেই+ বাটপাড়ের ভয় । 
[১ পানেউটাকে নাই ] 

নেঙটার বন্ত্রহরণ | 
নেওটি ইছুর পাহাড কাটে । 
নেগুটির মধ্যে কুজ্ঞান। 
নেউড়৷ খোঁড়া কাঠের ডিম, চল নেওড়া সারা দিন। 

নেডে বাই 1১ 
[ ১ স্ত্রীর নাও বাঁ উপপতি আছে এই সন্দেহজনক বাতিক ] 

নেচে মরে নরসিংএ৯ চেতে চিড়ে খায় ।ং 
[১ প1-রামরুফচ । ২ পানেচে মরে বাম, চিডে খায় 

শ্যাম] 

নেটি পেটি সুয়ো, অভিমানী দুয়ো, নং ১৩২ জুষ্টব্য। 

নেড়া কবারঠ বেলতলায় যায়। 
[ ১ পাঁ-আঁর কি নেড়া] 

নেড়ানেড়ীর১ দল । 
[ ১ ভেকধারী বৈষব-বৈষ্ণধীর ] 
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নেড়া মাথায় খোচার ভয়। 

নেড়ে খোঁজে ঈদ পরব ।১ 
[ ১ নং ৩১২৪] 

৪৮৫ 

নেড়ে নয় ইস্টি, তেঁতুল নয় মি নং ৩৮১৯ পরষ্টব্য | 

নেড়ের মাথায় কাঠের পয়জার । 

নেতাকাতা ইত্যাদি, নং ৪৫৮০ ডরষ্টন্য। 

নেবার কুটুম, দেবার নয় । 
নেবার বেল! নবাঁর মা ইত্যাদি, নং ২২০৩ দুষ্টব্য। 

নেবার বেল পরিপাটি, দেবার বেলা ফাটাফাটি । 

(0ষ্ধর বেলায় ছ'কডাধ গণ্ডা ইত্যাদি, নং ৪৮১ দুষ্টব্য | 

নেবার বেলায় রোজগার, দেবার ব্লোয় গুণোগার। 

নেবু কচলাবে যত, তেতো হবে তত ।১ 
[ ১ ন” ৩১৬৯৮ ] 

নেভবার আগে ক্ষণেক তরে, দীপ জলে দপ ক'রে । 

নেয়ালের১ দড়িব অন্বল। 

[ ১ খড বা বিচালিব ] 

নেয়ের এক নাও, নি-নেয়ের শতেক নাও । 

নেয়ের গরু, বামুনেব নাও ।১ 
[ ১ ছুই বিসদৃশ ] 

নেলে কুত্তা গু খায় বেশি । 

নেলে কুত্তার পাতে ভাত, নং ৪৫২৫ দ্রষ্টব্য । 

নেশাতে বুক ফাঁটে, কুকুরে মুখ চাঁটে। 

নেশায় শিবের বাবা ।, 
[ ১ “ছোট বাবু ইয়ারের টেক্কা, বেশ্তার কাছে চিড়িয়ার গোলাম, 
নেশায় শিবের বাবাছতোম প্যাচাৰ নকশা] 

নেশার রাজ। মদ) তার চেয়ে বাড়া ভোষামোদ । 
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ঝা গামা লেখা ] ঁ 

নৌল! কবে সকসক্, ও নোলা তুই সামাল বর । 

আঁগে যাবি নোলা বাপের ঘব, তবে খাবি নোলা দুধ সব ॥১ 

[১২ নং ১২৩৩] 

নৌকা ডিঙি চাই না আমি:, আজ্ঞা যদি পাই। 
গঙ্গাক্তলে সাতাব দিযে শ্বশুববাড়ী যাই 1 

[১ পাঁকিসেব বাদল, কিসেব বৃটি। ২ পা রাত্পুরে 
গাও সাতারি । ৩ জামাইবারিকে উদ্ধ ত] 

নৌকা থাকিতে যে সান্তাবে, ডাক বলে--মু কি কবিব তাবে।; 

[১ ডাকের বচন] 

নৌকাব শক্র ঢেউ, বাঘের শক্র ফেউঃ। 
[ ১ ন" ১৮২৬, ৫৫৫২ 

পগাব দিয়ে পো ।১ পগাব পার হওয়া ।* পগাবে সি । 
| ১ পগার খানা ডেকা অথবা ব'গানের চারিদিকেব খাদ । 
পৌ বেগে পপাধন কর1। ২ পলাইয়া লীমাব বাহিরে যাওয়া। 
“চল খুলে এক দপঙে পগান হলে পারাশহেমচন্দ্র 
বন্দ্যোপাধধীয় ] 

পল্গুব গিবিলজ্ঘন |, 
[১ “সৃকং করোঁতি বাচালং পদ্ধং লঙ্ঘয়তে 
কেমন বাসনা সই লো, পঙ্গুতে লঙ্গিবে শৈল'--দাগু রায়] 

পচা আদা ঝালের গাদা |, 

[১ হতোষ প্যাচার নকশায় বালের গাছ” স্থলে [বালে ভরা” 
পাঠ আছে । নং ৪৬৯৪ ] 

পচা পৌদে বিষুুতেল। 
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পচা মরিচের দর যেমন, ছু'বার বিয্বের দশা তেমন 
গঠা খামু পা কাটে । 
পচ স্থপারি পাকা পান, ভাজের কথায় এত টান্। 
পঞ্চ গোত্র, ছাপ্লান গীই, ইহা ছাড়া ব্রাঙ্মণ নাই 1, 

[১ কুলীনকুলসর্বন্থৈ উদ্ধৃত ] 
পঞ্চভূতের ফাদে ব্রচ্ম পডে কাদে। 
পটুক! গরুব হাঁপানি বড়। 

পটের বিবি ।১ 
[১ "্মাগ কাজ করবে শা, কম্ম কববে না, নাতদিন পটের 
বিবিটি সেজে ছুই চক্ষু কপালে তুলে প্রাধনাথ গ্রাণনাথ 
করবেশঅমৃত বসুর ৬কবালা ] 

সটোল তোলা ।, 

[ ১ পটে।গ তুণিলে নাকি গাঁছ মবিয়া যাব, লক্ষণায়, বা, 
অর্থ। অথবা, পটপ- আচ্ছাদন, চোখের পাতা, উল্টিয়া 
খাওয়া। অথনা, পটল -তালপাতাব পুঁবি, ধাহাতে পুজা- 
পর্ঘতি লেখা থাকে , উহা তুলিণে বা বাধিলে পূজা সাঙ্গ হয় ।-- 
'অজ বাদে কাপ পল তুলতে হবে, আবার এসেছ বিয়ে 
করতে'-_দ্বিজেন্্ রায়েব বঙ্গনারী। “ওবে মন, আজ বাদে 
কাল শবেব পটল তুলতে হবেশ-প্যাকীযোহন কবিরত্ব। 
কিন্তু প্রাচীনতর প্রয়োগে পলা্ন করা” ত1! ষথা_পুলিস 
আসবামাত্র আমি পটল তুল্যেম'--লীলাবতী ১ «“শমিকের এমন 
ধন্ম নয়, সকল জ্োটাজোট করে এখন পটল -তোঁলেন*-- 
নবীন তপস্ষিনী ] 

পটোলচেবা চোখ 1১ 

[১ কত বড় ব৬ পটোলচেব! ভ্রমরতারা চোখ” ইন্দিরা । 
“ভার চক্ষু ছুটি ভাগর ডাগর যেন পটল চেবা'-_ছজেন্দ্র বাদ্বের 
বিরহ ] 

পবস্ত্রে গুঞ্জাফল মূল্য নাহি হয়। 
ছিন্ন বন্ত্ে মোতির মূল্য নাহি হয কয় । 
পড় ত পড়, নয় খাঁচা! আজাড় কব। 

[ ১ পাখী পড়ান ] 

চিক 
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গড়ল কথা সভার মাঝে, ধার কথা তার গায়ে বাজে ।১ 

[১ পা্সভার মাঝে পড়ল কথা, যার কথা তার গায়ে 

ব্াথা ] 

পড়লে কথা বুঝতে নারে মেই বা কেমন পড়শী, নং ৯৫৫ দ্রষ্টব্য । 
পড়লে কথা বুঝতে নারে সেই বাঁ কেমন মেয়ে, নং ৩৮৩৭ ভুষ্টব্য 

পড়লে* চাষ! গরু খায়ং, উঠলে* চাষা বামুন খায়ং।* 
[১ অবস্থা খারাপ হইলে । ২ গরুকে খাটায়। ৩ অবস্থা 
ভাল হইলে । ৪ অর্থাৎ বামুনকেও মানে না। ৫ পা 
বাড়লে চাষা (বা, চাষা বালে ) বামুন মারে, পড়লে চাষা 
গরু মারে ] 

পড়লে শক্তের হাতে, সোজা করে তিন লাথে। 

পড়লে-শুনলে* ছুধিভাতি, না পড়লে ঠেঙার গতি |, 
[১ পা-লিখলে পড়লে । ২ “মায়ে বলে পড় পুত, পড়িলে 
শুনিলে ছুদিভাঁতি, ন! পড়িলে গেঙ্গার গুতি”--নববাবুবিলাস ] 

পড়শী নয়, আরশি ।১ 
[১ পা-পডশীব মুখ, না, আরশিব মুখ । অর্থাৎ যেমন দেখা ও 

তেমনি দেখ ] 

পড়শী, না, বঁড়শি | 

পড়শীর সঙ্গে পিরীত রাখো, তাব বেড়া কিন্তু নেড়ো না'ক। 

পড়া গাছে চড়া। 

পড়া নাই শুন! নাই, পণ্তিতী কাচ১। 
[১ ঢ৬বাবাতিক ] 

পড়াবি ত পড়! পো, না পড়াবি ত সভায় থো।১ 

[১ অমৃত বস্ত্র নবযৌবনে প্রযুক্ত । পা--পড়ুক না! পড়ুক 
পো” সতায় নিয়ে তারে থে, না পড়াবি পো ত সফ্ুবতে (বা 
সভায় ) নিয়ে থো। স্ব ( আ. ) »সংসঙ্গ ] 

পড়িলে ভেড়ার শঙ্গে ভাঙ্গে হীরাধার |; 
[ ১ ভারতচন্ত্র। ভেডার শঙ্ষে হীরার ধার কতর্গণ রয়'- 
গোপাল উড়ে । নং ৬৪০৩] 

পড়েই বলে--এ এক খেলা । 
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পড়ে গুলি ঘাস খায়।, 
[১ গুলিভাগু! খেলায়, গর্ভের লক্ষ্যে না পড়িয়া গুলি ঘাসের 
উপর বুথ! গডাগড়ি যায়। দ্ঘরজামায়ে অনুদান, পডে গুলি 
খাচ্চে ঘাস, বারমাস করে জালাতন' - জামাইবাবিক ] 

পড়ে গেলে ছাগলেও চাট মারে । 

প'ড়ে গেলে না হাসে এমন সাঙাত নেই। 

পড়েছি তাফালে,* যা থাকে কপালে। 
[৯ গুড তৈয়ার করিবার উনানে (ফা. তফ.-তাপ ), অর্থাৎ 
বিষম সঙ্কটে ] 

পড়েছি দক্জালেৰ হাতে, জঞ্জাল জড়ায দিনে রাতে ।১ 
[১ অমুত বসুর বাবু নাটকে প্রযুক্ত ] 

পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে বলে+ সাথেং ।5 

[১ পা-হবে। ২ পা- পাছে হয় খানা খেতে। 

বস্থর বাবু নাটকে প্রযুক্ত ] 

পড়ে পাওয়। চোদ্দ আনা ।+ 

| ১ পাপডে পাপ্য়াৰ চোদ্দ আনাই লাভ। অর্থাৎ বিনা 
শ্রমে বা বুড়াইযা যাঠা পাওয়া! যায় তাহার বিনিময়ে অল্প মূল্য 
পাইলেও সমস্তট।ই লাভ । 'প'ঙে পাই চোদ আনা, আবু দেখা- 
দেখি কাজ নেই,_গিরিশ ঘোষেস হাবানিধি। "তুমি আমার 

মব, তুমি আমার পড়ে পাণ্ধা চোদ্দ আশ --অম্বৃত বহু 
চোরের উপর বাটপাড়ি ] 

পড়ে পাশা ত জেতে চাষা |: 

[১ পাষদ্দি পডে পাশা, তবে জেতে চাষা । কিন্ত--“পর়িল 
পাশা তো দ্রিতিল কোধাণের বাট'-যোগেন্্র বস্থর 
কৌতুককণ|)] 

পড়ে মবতে গোয়াবেও গাল দেয়। 

পণেক খেলে ক্ষণেক গায়, অনেক খেলে অনেক গায় ॥, 

[১ পাঁক্ষপেক খায় পণেক খায়, পণেক খায় চৌপর দিন 
গায়] 

পণ্ডিতে পণ্ডিতে হয় প্রতিকথায় ছন্দ । 

বালকে বালকে হয় প্রতিকথায় দ্বন্দ । 

৩ অমৃত 
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বুড়ায় বুড়ায় হয় প্রতিকথায় কাশি । 

জুয়ানে জুয়ানে১ হয় প্রতিকথায় হাসি ॥ 
[১ পা-ুবায় যুবায় ] 

পণ্ডিতের তিন পুত, একট! মাতাল, একট। ভূত । 
যেও একট কিছু ভালা, সেও বাঁপেরে ডাকে শালা ॥ 

পৃিতের পাতি, ভাইন-হাতি আর বাঁও-হাতি । 
[১ শাস্ীয ব্চন-পংক্তি , বিধি-ব্যবস্থা ] 

পতি ছাড়া কামিনী, শশী ছাড়া যামিনী। 

পতির পায়ে থাকে মতি, তারে তবে বলি সতী ।; 

[ ১ 'পতিপদে মতি যার তাবে ধলি সতী । সতীর কথ! শোনে 
ঘেই তারে বলি পতি ॥- নধীন তপন্থিণী ] 

পতির মরণে সতীর মরণ । 

পথ চলবে জেনে, কড়ি নেবে গুণে ।? 

[ ১ 'পথ চলবে জেনে, টাকা নেবে গুণেশাশিরহচদ্দ্রের শ্রীকান্ত 
৪র্থ পর্ব] 

পথি নারী বিবঞ্জিতা ।১ 
[১ অর্থাৎ পথিঘধ্যে নারী বিবজ্জন করিয়া চলিবে । সং- 
আসনং “চালয়েদ দুষ্ট1 পধি নারী বিবঞ্ডিতা। জাগরণে ভয়ং 
নান্তি অতি শোধো নিবার্ঝাতে পথে নারী বিবঙ্জিতা, 
তাকি নিয়ে যেতে পারিনবীন তপস্থিণী ] 

পথে কাটা দেওয়া । পথের কাটাৎ। 

[১ আদিতে তোথার থরে পথে দিলে কাটা”--কবিকহ্বণ। 
“আন হতে ও পথে আপনি ছিন্ন কাটা--ঘনবাম চক্রবন্ভাঁ। ২ 
“মমি তোমার ত কেউ নয় রম!) বরং তোমার পথের কাটা 
শর্ংচন্ছের পল্লীসমাঙজ ] 

থ; পেলাম কামার দা গাড়ে দে আমার । 

রা ১ পাকাছে। ২ পা-বাড়ীর কাছে কামার]। ৩ পা- 
ফাল পাজিয়ে ] 

পথে বসানো 1১ 

[ ১ “বিনোদ একেবারেই পথে ক্গিয়াছে, এবং গোল যে ফোন 

ৃ 
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কৌশলে হোক ষোল আনাই গ্রাস করিয়াছে'_.শরৎচন্দ্রের 

বৈকুষ্ঠের উইল - 

পথে যদি পাই সোনা, কানে দিতে কিবা মানা । 

পথের গু রথে যায়। 

পথে হাঁগে, কুঁডা খায়, তার মুখ আগে ধোয়া যায় । 

পথে হেগে চোখ রাভানি |; 
[১ পা-পাথ হাগে, চোধ রাণয় । পথে৪ ভাগবে। চোখ ৪ 

বাডাবে। হ্দ্দ হেব ভিদুয়ানি পথে হেগে চোখ বাডানি_ 
তা ম প্যাচার নকশা ] 

পথর পুজকে হরি মিলে তো হাম পুজে পাহা়। 

মালা জপকে হরি মিলে তো হাম জপে কুন্পার* ॥ 
| ১ পা-তুলশী পুদ্ধকে | ২ পা তো বান্দা পে কুন্দা (?)] 

পঞ্মাতলার বেউ* । 

[ ১ পা-ভেক 7] 

পদ্মুপত্রে জল, জীবের আমু বল। 

পদ্মমুখী বি আমীর উ-্লাঁপি নত ৮৪৭২ জষ্টুন্য | 

পপাত চ মমার চ।" 
[১ নং ৭৯৪১] 

৪8০১১ 

'পয়সা দিয়ে ভ'য়সা ঘি। 

পয়সা দেবেন একটি, গান শুনক্নে অ্র প-সংবাধ। নং ২৪৮৪ এষ্টবা | 

পয়সা! নেই ভাতে যার, টেক ঝাড়ে সে বার-বার। 

পয়সা-মণি না দিলে ৩ ক্ষুর-মণি আব চলে না। 

পয়সা যার পসার তার । 

পয়সার কুটকুটানি। 
পর আর পরমেশ্বর ।* 

[ * ছুইয়ের লীলা ছুজ্ঞেয ] 

পরকাল্প খোয়ান বা ঝরঝরে করা । 

৷ এই শব দিয়! আরম্ত শ্রবাদের জন্য “কড়ি 'টাকা' শব্দও জষ্টুব্য। 
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বাংল। শ্রবাদ 

পরকালে সাক্ষী দেবার জগ্তা রাখা : 

[ ১অর্থাং কোন দ্রব্য ইহফালে বাবহার না করিয়] ] 
পর কি মানে১ পরের ব্যথাৎ ।* 

[১ পাশাজানে ) বোঝে । ২ পা-কথা। 

কি জানে”--গোপাল উড়ে ] 
পরঘরী পান্তামারী 1১ 

[১ গালিতে, ধার অন্ন ও আশ্রয় নাই ] 

পরচিত্ত অন্ধকার ১ 
[১ নং ৪৯২৮] 

পর জানে না পরের মন। 

পরতে হবে শাখা, তবে মুখ কেন বাকা । 

পর নয় আপন, আপন নয় পর। 
[১ পা-পর কখনো আপন হয় না] 

পরনিন্দা অধোগতি। 

পর নিয়ে ঘরকন্না । 

পর পোয় বাণিজ্য, আপন পোয় চাষ। 

পর-প্রত্যাশী, ছু'পহর উপাসী। 
পর-প্রত্যাশী ধন, পর নিয়ে গমন ।ঃ 

[১ নং 9৯৩৮ ] 

পর-প্রত্যাশী নর, উপোস ক'রে১ মর । 
[১ পাগাছে উঠে; গলায় দড়ি দে? ] 

পর-প্রত্যাশে বাস, নদীর কুলে চাষণ। 
[১ নং ৪৮৭৭ ] 

পরব-পার্ববণে খাঁওন, ঈদে-টাদে যাওন। 

পরবার নেঙটি নেই, দরবারে যেতে চায়। 
[ ১ পাঁ-দরগায় ] 

পর-ভরসা করে যে, জলে ডুবে মূরে সে। 

৩ “পরের বেদেন পর 
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পরভাতী ভাল, পরঘরী ভাল নয়১। 
[১ পাঁঁ-পরভাতী হও ত পরঘরী হয়ো না] 

প্রভাতীর এক দোষ, পরঘরীর শতেক দোষ । 
পর মানিয়ে” প্রামাণিক | 

[১ মানাইয়া যাহাতে ভাল দেখায় সেইরূপ করিয়! ] 

পর রেখে ঘর নষ্ট । 

পর লাগে না পরে, তেতুল লাগে না জ্বরে। 

পরশ১ পরশে লোহা সোনা করিবারে ।২ 
[১ পরশমণি । ২ ভারতচন্দ্র ] 

পরশুরামের কুঠার |, 
| ১ অথাৎ সর্বসংহাবক অস্ত্র ] 

পর হয়েছে পরের কাল, ভাবে না আছে পরকাল । 

পরহস্তগত। গতা।; 

। ১ “লেখনী পুস্তিকা কান্তা পর্হস্তগত! গতা” ] 

পরহস্তগতং ধনম্ 1১ 

[ ১ পুস্তকস্থা চ যা বিদ্যা পবহস্তগতং ধনম্। 
পন্জে না সা বিদ্যা ন তদ্ধনমূ ॥ ] 

পরহিংসা নরকবাস, যুগে যুগে সর্ধনাশ । 

পর্বতের আড়ালে থাকা বা! বাস করা ।১ 

[ ১ এতদিন তুমি পর্বতের আড়ালে ছিলে, এখন বুঝে স্থবে 
চলতে হবে--আলালের ঘবের ছুলাল। “বড়মানুষের কাছে 

থাকলে লোকে যে পর্ধতের আড়ালে আছে বলে থাকে, তার 

ভাগ্যে ঠিক তাই ঘটল+--হুতোম পাচার নকৃশা ] 

পর্বব দেখে কৃকুর ডাকলে কুকুর নাশ পায়। 

পরিচয়ে কুল১ নষ্ট। 
[১ পা-সতী | 

পরিণামে হরিনাম, নং ৪৬৬৮ দ্রষ্টব্য | 

কাঁধ্যকালে সমুৎ- 

ভি 

পরিহর বিন! কড়িতে হাট, পরিহর বিনা লড়িতে বাঁটং। 
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পরিইর নদীর তীরে গাছা, পরিহুর মায়ের রিহনে বাছা 
পরিহর গুয়া রূণাঝুমা, পরিহর ঠাঁকরুণ কুবচনা । 
পরিহর নারী যার ছুই সাই* পরিহর যার ছুই গৌসাইঃ । 
পরিহর যত্বে খণের শেষ, পরিহর রে লাসের* বেশ । £ 
পরিহর বিনা ঢাকনে বারি, পরিহর লাজ বিহনে বনুড়ী। 
পরিহর পাঁচ দিন ভুগ্জন-স্থ, পরিহর চিরদিন হুর্জন-মুখ | 
পরিহর নিত্য রতি-পিয়াস, পরিহর ধনী কুটুম্ব পাশ। 

পরিহর শুন্য নগরের কৃপ, পরিহ্র বাসি ব্যঞ্জন সৃপ। 
পবিহর ছুই গ্রামে বাস, পরিহর পরযুবতীর আশ। 

পরিহর বাটে ক্ষেতের আশ, পরিহর গভীর বয়সের কাশ। 

পরিহর নিতা জিরাব ঝোল, পরিহর সুষ্টা নারীর কোল। 

পরিহর পোখবী পিছল-ঘাট, পরিহর যত্তে ভাঙ্গা হাট ॥ 
[ ১ ডাকের বচন 1 ২ বিনা যষ্টিভে ভ্রমণ । ৩ দ্বিচাবিণী। 
মাইস্ম্বামী। ও দুই প্রহ্া। € বিলাদ-সক্জা ('লাসে বেশ 
করে বাঁপা বডই বিভানে শ্রীক্ষুষ্ণকীর্তন , লালে বেশে রামের 
কাছে থাকিহ তপোবনে-কুভিবাস )। ৬ আষ্টমী চতুর্দশী 
'মমাবন্তা পূনিমা ও সংক্রান্তি ] 

পরে তসর, খায় ঘি, তার বৈদ্তে কাজ কি+। 
[১ পাতার আাবার খরচ কি, ভার কড়ির অভাব কি] 

পরে দেবেন চেয়ে, পেট ভরবে খেয়ে । 

[১ পাঁদেয় না। ২ পাভরে ন। ] 

পরে পরেই মড়ক কাটানো । 
পরের আশ, গাঙপারে বাস |: 

[১ নং ৪৮৫৫ ] 

পরেব কথায় লাখি চাপড়, নিজের কথায়” ভাত কাঁপড়।* 
[১ পা-বেলায়। ২ বাক্য-বিপর্যযয়ও দেখা যায় ] 

পরের কান ফাল, দিয়ে ফৌড়ে।* 
[১ লাঙ্কলের ফাপ। ২ পা-হাল দিয়ে বেধো। ৩ নং 
৪৯১৮ ] 
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পরের কাপড়ে১ ধোপার নাট,* খান পাঁচ ছয় জুড়ে কাঠ। 
[১ পা-ধনে। ২ পাঁকলুব | ৩ কুলীনবুলসর্দাস্বে এইটুকু 
প্রযুক্ত ] 

পরের গোয়ালে গোদান |; 
[ ১ নং ৬৩৩৭ ] 

পবেব ঘব, ছেপ ফেলে ভব। 

পবের ঘব ঢুকতে ডব, নিজেব ঘব ভেগে ভব। 

পবেব ঘবে খায় থায়*, আঠাব মাসে বছৰ যাষং। 
| ১ পাঁঁ-পরের উপর থায়। ২ নং ৩৩৭৯ ] 

পবেৰ ঘবে মঙ্গলবাব | 

পরের ঘাড়ে বন্দুক বেখে শিকাব কবা । 
পবেব ঘি পেলে, প্রদীপে দেষ ঢেলে১। 

[১ পা- প্রদীপ দেয় মেলে। সমগ্র প্রবাদেব পাপবের ঘি 
পাই, খাই আর পিদ্দিমে পোডাই ] 

পরেব ঘোল খাবাব লোভে নিজেব গৌঁফ কামানে! ৷ 

পবেব চাল, পবেৰ কলা, ব্রত কবেন চন্দ্রকল! । 

পবেব চাল, পবের ডাল, নদে কবেন বিয়ে। 

পবেব চোখে পথ চলা। 

পবেব ছিদ্র বেল, নিজেব ছিত্র সবষে। 

পবেব ছেলে: খায়, আব পথপানে চায় ।5 

[১ পা-বেরাল , হলো । ২ পা বনপানে । ৩ নং ৪৪১, ২২১৪] 

পরের ছেলে ছেলেটা ইত্যাদি, নং ৫৫৭ দ্রষ্টব্য । 

পরের ছেলে নৌকা বায়, গাছের আগা দিযে যায়। 
পবেব জন্য গর্ত খোড়ে১, আপনি তাতেং মৰে পড়ে৷ 

[১ পা--পরের লাগি খাদ কাপ। ২ পা-খাদে। ৩ পা 
পড়ে মরে । নং ২৩৫৬] 

পরের জন্য ফাদ পাতে, আপনি পড়ে মবে তা'তে।১ 
[১ “আপনি মরে আপন ফরাদে'--গোপাল উড়ে।--নং ২৩৫৬, 
৫৩৪৪ ] 
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৪৯১৬ 

বাংলা প্রবাদ 

পরের জিনিস পায়, হেগো পৌদে খায়। 
পরেব ঝগড়া ঘরে আনা । 

পরেরট৷ খেতে কতই আহ্লাদ । 

আপনারটাব বেলায় কিন্তু মাথায় পড়ে হাত ॥ 

পবেরটা পাঁয়, নুন দিয়ে পেড়ে খায়। 

পরেরটা পেয়ে, বমি কবে খেয়ে । 

পরের তেলে কাপড় নষ্ট, পরেব ভাতে পেট নষ্ট । 

পরের ছুধে দিয়ে ফু, পুড়িয়ে এলেন আপন মুঃ। 

পরেব দেখে তোলে হাই, আপনার যা আছে তাও নাই । 

পরের দৌষ আকাশ-জোড়া, আপন দোষ ছোটে । 

চালুনী বলে- ধুচুনী ভাই, ছুমি বড় ফুটো ॥১ 
[ ১ নং ২৯৭৮-৭৯১ ৩২৪০ ] 

পরের দোষের অন্ত নেই, নিজের দোষে থুডি। 

পরের ধন, আপন ছালা, যত ইচ্ছা ভ'রে ফেলা । 
পরের ধন, আঁপন আয়ু, কেউ দেখে না অল্প ক'রে । 
পরের ধন্চ আপন ছেলে; কে দেখে কম। 

পরের ধন দেখি আপনার চেয়ে বাড়া । 

পবের ধনে কলুর নাট ১ 
[১ নং ৪৮০০ ] 

পরের ধনে পোর্দারি» লোকে বলে লঙ্গীশ্বরী ৷ 
[১ পা_-পোতদারগিরি | একেই বলে, পরের ধনে পোদ্দারি? 
--শ্রংচন্দের বৈকৃগের উইল ] 

পরের ধনে বরের বাপ ।; 
[১ নং ৪৯১৭ ] 

পরের ধনে বাপের শ্রাদ্ধ। 

পরের বাড়ী সাদী, নাচে হারামজাদী | 
[১ বিবাহ] 

পরের পিটে, বড় মিঠে। 
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প্রবাদ-সংগ্রহ 

পরের পুতে বরের বাপ।* 
[১ নং ৪৯১৩] 

পরের পুত্রে পুত্রবতী, লোকে বলে ইত্যাদি, নং ৭০৭৩ দ্রষ্টব্য । 

পরের ফোড়া ঢেকি দিয়ে গালে । 
[১ নং ৪৮৭৯ ] 

পরের বেটা মুখ করবে মুখ নাড়া দিয়ে । 
ছুই চক্ষে জল পড়বে বনুধারা১ দিয়ে ॥ 

[১ নখ ৫৫১৪ ] 

পরেব বেল কেউ ছাডে না। 

পরেব ভাত, আপন হাত। 

পাবর ভাত পাই, কসি- খুলে খাই। 
[ ১ পেটের কাপড় ] 

পবেব ভাতে১ কাঠি দেওয়া । 
[ ১ পাহাডিতে ] 

পবেব ভাতে কুকুব পোষা 1১ 
[ ১ নৎ ৫০২৪] 

পবেব১ ভাতে বেগুনপোড়া 1২ 
| ১ পা-মামার। ২ নং ৪৭১৩] 

পরের ভাল১ দেখে চোখ টাটান। 
[ ১ পা--সখ ] 

পরের ভিটেয় জরীপ এলে, মাপ. রে মাপ। 
নিজের ভিটেয় জরীপ এলে, বাপ বে বাপ ॥১ 

[১ নং ৪৬৫৫ ] 

পরের মন জাধাব কোণ ।১ 

[১ নং ৪৮৪৫ ] 

পৰের মাথা কেটে নাপিত ।১ 
[ ১ পা-নাপিত শেখে পরের মাথায় ] 

পরের মাথায় কাঠাল ভাঙাং। 
[১ পা-নারকল। ২ পরের মাথায় কাঠাল ভেঙ্গে আপনার 

৪৯৭ 

৩ 
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৪৯৩১ 

৪৯৩২ 

৪৯৩৩ 

৪৯৩৪ 

৪৯৩৫ 

8৯৩১৬ 

৪৯১৩৭ 

৪০৩৮ 

৪০৯৩৪) 

8৯9 ৩ 

8৯৪১ 

৪৯৪২ 

বাংল! প্রবাদ 

গৌঁপে তেল দেওয়াই এদের পলিসি'স্ছতোম প্যাচার নকশা । 
'অটলের মাথায় কাঠাল ভেঙ্গে এত মজা কচ্চি'--সধবার 

একাদকী | “ভৈরব আচার্য তাহাদের মীথার উপরেই কাঠাল 
ভা্িয়া ভক্ষণ করিয়াছে*--শরৎচজ্জের পল্লীসমাজ! প্রবাদের 
বূপাস্তর--পরের মাথায় কাঠাল রেখে কোয়া বার ক'রে ধাওয়া] 

পরের মাথায় দিয়ে হাত, কিরা করে নির্ধাত। 

পরের মাথায় বাড়ি দিয়ে, আপনি পড়ে চিৎ হয়ে । 

পরের মাথায় হাত বুলান।১ 

[ ১ অর্থাৎ তোয়াজ করিয়া পরের দ্রবা আত্মসাৎ করা ] 

পরের মুখে ঝাল খাওয়া) 

[১ “অনেক কশ্ম বরাতে চলে বটে কিন্তু এ কন্মে পরের মুখে বাল 
খাওয়া হয় না'-"আলালের ঘরের ছুলাল। আপনার মন 

বৌকে না, পরের মুখে ঝাল খায়'--অমৃত বন্থর তরুবালা ] 

পরের যদি পায়, ধান চিবিয়ে খায় । 

পবের লেজে পড়লে পা তুলোপান! ঠেকে । 

নিজের লেজে পড়লে পা ক্যাক কবে ডাকে 

পরের,.সোন! দিও না কানে, কেড়ে নেবে হেঁচকা টানে 1১ 
[১ জানতাম ধদি পরের মোনা পরিতাম না কর্ণমূলে_ 
গোপাল উড়ে। পরেছ কানে পরের নোনা লয়ে?--দাশু রায় ] 

পরের হাতে ধন, পবেব নায়ে গমন ॥১ 
[ ১ নং ৪৮৫৩ ] 

পরের হাতে ধন, পেতে অনেকক্ষণ । 

পবের হাতে ধন থুয়ে যে কয় আছে। 

তার ধন ত খেয়ে গেছে বোয়াল মাছে ॥ 

পরের হাতে পড়লে হাড়ি, আমানি বেখে ভাত বাড়ি।' 
[১ নং ৪৯২ ] 

পরোপদেশে পাণ্ডিত্যম্।১ 
[১ পরোপদেশে পাগিত্যং সর্বেষাং ফকরং নৃণাম্।- 
হিতোপদেশ ] ৃ্ 
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প্রবাদ-সংগ্রহ ৪৯৯ 

পলকে প্রলয় ।; 
[ ১ 'পলকে প্রলয় দেখছেন'--গিরিশ ঘোষের শক্করাভাধ্য ] 

পল্তাগাছে পটোল ।+ 
[ ১ অর্থাৎ তিক্কের ফল মিষ্ট ] 

পল্তা৷ শাক, রুহি মাছ, ডাক বলে_ব্যঞ্জন সাচ।১ 
[ ১ ডাকের ব্চন ] 

পলো আর মলো।১ 
[১ বাকাবাগীশের সালগ্কার বিস্তৃত বর্ণন! ও স্বপ্পভাষীর চাতুরী- 
পূর্বক সংক্ষেপে ছু'কথায় শেষ করার গল্প হইতে । সং--পপাত 
চ মমারচ। নং ৪৮৩৪ ] 

পশ্চাৎ তু ঝন্ঝনায়তে |: 

[১ সৃবণসদৃশং পুষ্পং ফলে রত্বং ভবিষ্যতি। আশয়! সেবিতে। 
বৃক্ষঃ পশ্চাৎ তু ঝন্ঝনায়তে ॥ ] 

পশ্চিমে ধন্নু১ নিত্য খরা, পুবের ধনু বধা ঝরা |: 

[১ ইশ্্রধন্ট | ২ খনার বচন ৩১] 

পশ্চিমে সাধুঃ পুবে বাবু । 
তার মাঝে আছে কেবল কতকগুলি হাবু ॥ 

পহেলা! কুত্তা কুত্তা বোলে, দোস্রা কুত্তা ঘর "ঘর বুলে। 

তেস্রা কুত্তা জরুকা ভাই, চৌথা কুত্তা ঘব্জামাই ॥ 
পাঁও টান! আর নাও টানা সমান। 

পাওয়া জিনিস দেওয়া কি, বেচে ফেললে করবে কি। 

পাঁকমারেব১ ঘরে চড়ুইয়ের বাসা । 
[ ১ পাঁ-পাখীমারার ] 

পাকা আম দেখলেই কাকে ঠোকরায়। 
পাক। আমে পোকা ।১ 

[ ১ 'গাছপাকা খাস্ আবে ধরিয়াছে পোকা'- ঈশ্বর গুপ্ত], 
পাকা আমের রসি১ খাই ন! খাই গায়ে ঘসি। 

[১ রসানি, নিষ্যাস ] 
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বাংল প্রবাদ 

পাকা ঘুঁটি কাচান।; 
[ ১ ততুমি ইচ্ছাস্থথে ফেল পাশা, কাচায়েছ পাকা ঘু'টি'--আঙ্গ 
গৌসাই। 'প্রায় ঘরে উঠি পাকায়ে ঘু'টি, কাচা খেলাটি 
খেলিলে', পাকা ঘুটি নাহিক পার কীচাতে+ । পুনশ্ত, ঘর না 
বুঝে বদতে পেরে কাচালি কি পাকা থুটি'--দাশু রায়। 

“ঘরে তুলে পাকা খুঁটি বসিলেন কেচে-- ঈশ্বর গুপ্ত ] 

পাকা ঝি'কুট ।১ 
[ ১ দরকচাঃ অকালপক্ক ] 

পাকা ধানে মই১ দেওয়া | 
[১ ক্ষেতের জমাট মাটি গুঁড়া করিবার যন্ত্রবিশেষ। পাক। 
ধান কাটিয়া ঘবে তুলিবার কথ, সে সময় ক্ষেতে মই দিলে সব 
নষ্ট হইয়া! যায় । অর্থাৎ সক্ষলপ্রায় কাধ্য পণ্ড কবা। ২ পাকা 
ধানে মই”বামপ্রসীদ। 'আমি কি দিয়াছি তোমার পাকা 
ধানে মই,- গোপাল উডে। শালা মোদের পাকা ধানে মই 

দিলে'--আলালের ঘরের ছুলাল। “মামি কি তোদের কারোর 

নামে বটাতে গিইছি, কারুর পাঁকা ধাঁনে মই দিইছি” -দ্বিজেন্্ 
রায়ের বিরহ] 

পাক! ফলাৰ ১ 

[১ লুচি। 'মাগীগুলো ভাই এমনি পেটুক, তাদের ইচ্ছা 

জুটুক পটুক পাকা ফলার+; পুনশ্চ, 'পেট্ুকের চিস্তা দশে পাঁচে 
পাকা ফলার ঘটে'-দাশু রায় ) 

পাকা মাথায়, সিঁছুর পরা। 
[১ পা--চুলে। 'জন্মায়তী হও, পাকা চুলে মিন্দুর পর*-- 
নীলদর্পণ ] 

প্কাল মাছে পাক লাগে না। 

পাকে পাকে গিরা, মিছে কর কিরা১। 
[১ শপথ ] 

পাকে পড়া হাতীকে হাতীই তোলে, নং ৮৬৮৭ ভ্ষ্টঝ 

পাকের গৌঁজ; । . 
| ১ খুঁটি । অর্থাৎ যে দিকে নড়াও সেই দিকে নড়ে ।-নং 
১৬৩৬ ] 



৯৬৫ 

৭৯৭৩ 

৪৯৭৪ 

৪৯৭৫ 

৪৯৭৩৬ 

৪৯৭৭ 

৪৯৭৮ 

প্রবাদ-সংগ্রহ 

পাথ পায়রা” পাচালী, তিনে ছেলে মজালি। 
[১ পাখীপোষ!। ২ পায়না ওডান। গত শতাব্বীর বাবুদের 
সখ; হুতোম প্যাচার নকৃশা দ্রষ্টব্য ] 

৫০১ 

, পাঁথীপড়ার মত শেখান । 

পার্খীমারার ঘরে ইত্যাদি, নং ৪৯৭৩ দ্রব্য ! 

পাখীর প্রাণ অল্পেই যান্।* 
[১ নং ১২৬০, ৫১৫ ] 

পাখীর মত খাওয়া ।১ 
[১ অল আহার] 

পাখীর মধ্যে ওঁচা, নাম কাদাখোচা । 
পাখী যখন খায়, তখন গান গায় না।১ 

[১ নং ১৮৯৪ ] 

পাগড়ি দশ ফের হলেও পাগড়ি । 

পাগড়ি বাঁধতে কাছারি বরখাস্ত । 

পাগ বাধতে দোল ফুরায়, নং ৮২৫৫ দ্রষ্টব্য । 

পাগল কি গাছে ফলে, আকেলেতে পাগল বলে।১ 
[ ১ নং ৬৩১৬ ] 

পাগল, না, ছাগল । 

পাগল মধ্যস্থ ৷ 

পাগল!” নাও ডুবাস্ নে", না, ভাল মনে ক'রে দিয়েছিস্। 
[ ১ পা--নেয়ে। ২ পা-সীকো নাড়িস্ নে। ৩ প1--পাগলের 
সীকো নাড়া, বা, না” ডুবান ] 

পাগলা ভাত খাবি, না, হাত ধোব কৌথা, নং ৮৪৪৭ দ্রষ্টব্য । 

পাগলে আর মজা! নেই, পিরীতে-আর সুখ নেই। 

পাগলে কি না বলে ইত্যাদি, নং ৩১৯১ দ্রষ্টব্য । 

পাগলের ছাট» তেলের কাটং। 
[১ চেহারা বা প্রকৃতি । ২ তৈলমল ] 

পাগলের গোবধে আনন্দ, নং ১১৭ দ্রষ্টব্য । 
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বাংল! প্রবাদ 

পাঁচ আঙুল সমান হয় না। 
[ ১পাঁ-হাতের পাচ] 

পাচ কলমে ভোঁতা । 

পাঁচ জন যেখানে, ভগবান সেখানে 1১ 
[ ১ নং ৪০০০] 

পাঁচ জনে খায় একলা! মাগী, দশ হাতে খায ডোকলা১ মাগী ।২ 
[ ১ পেটুক বাঁ অমিতব্যয়ী। ২ দাশু বায়] 

পাঁচ পাগলেব ঘব, খোদায় বক্ষ কর।১ 
[১ নং ৫০০১ ৩৬৩৪১ ৪১৪১, ৮২৬৮৮ ৮২৮৬] 

পাঁচ ফুলেব সাজি ।১ 
[১ এ দেহ পাচ ফুলের সাজি, তুই হলিনে কাঙ্গের কাজী'-- 
-রামপ্রাদ । "এ উদর যত যত্তে পূর্ণ করি, বাজবাডী পাঁচ ফুলে 
সাঙ্গি পোরে"-_নবীন তপন্থিনী ] 

পাঁচ ববে আবেববে, এক ববে বিষে কবে। 

পাঁচ বার চোরের, সাঁধুর একবার, ন* ৩১৪৭ দ্রষ্টব্য । 

পাঁচশ জুতো গুণে খায় ইত্যাদি, নং ১০৮৯ জষ্টব্য | 

পাঁচ শত মূর্খ লয়ে স্বর্গও না চাই। 

পাঁচ জন পণ্ডিত লয়ে নবকেতেই যাই 

পাঁচে আনে পাঁচে খায়, পাঁচ জনে১ গেবস্থ বলাযং । 
[১ পা+লাভের শোখে । ২ পা-পাঁচে মিলে গেরস্ব বায়] 

পাঁচে ধবে বত্রিশে খায়, আব সকলে বস পায়। 

পাঁচে পুজলে পাথবে ইত্যাদি, ন" ৫০৩৩ ছষ্টব্য। 

পা-জটে ।* 
[১ কাধ্যোদ্ধীরের জন্য যে পায়ে পড়ে কিন্তু]কাঙ্গ ফুরাইলে 

মাথায় উঠে] 

পাঁজি হয়েছে উজন সুজন”, কাত্তিক মাসে ছুর্গাঠিজন। 
[ ১ অর্থাৎ উল্ট1] 

পাজীর মুখে হারাম গুজার, নং ৫৬২৩ দ্রষ্টব্য 
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পাটনায় গিয়ে দেখা হবে।১ 
[১ “অর্থাৎ গরু বিউলে দুদ থাবার আশ্বাসের ন্যায় কথা”--লঙ 
সাহেবের ব্যাখ্যা] 

পাটে নেই ত ধানে কাপাসে। 
পাঁটিওয়ালা পাটিতে শোয় ন1। 
গাঁঠা-ছেঁড়াছি'ড়ি। 

[ ১ “ময়রা দিদির মত সতীন হলে ষাড়ে ষাঁড়ে যুদ্ধ, ভাতার 
শালা পীঠা-ছেঁডাছি'ড়ি হয়'--জামাইবাবিক ] 

পীঠা ছেড়েছ ক'দিন ? দাত পড়েছে য*দিন। 

পাঠাবারও মন নয়, রাখবারও ধন নয়! 
[১ অর্থাং বিবাহের পর কন্যাকে শ্বশ্তরবাড়ীতে ] 

পাঠা মরে বোষ্টম । 

পাঠা মেমায়, না, কাটারি মেমায়। 
পাঠায় কাটে, পীঠী নাচে, পাঠা বলে-_মগধেশ্বরী আছে ।+ 
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পাঠার ইচ্ছায় ঝোল রাধা । 
পাঠার কল্যাণে মহিষ ( বলি )। 
গাঁঠার পয়সা টাযাকে এলে, ধানের ভরসা! ঘরে গেলে । 
পাড়াপড়শী কয়-_বছর-বিয়েনী, গেরস্থ কয়-_বীঁজ1।, 

| ১ পা-যার গরু সে বলে-্বাজা (বা, গেরস্থ বলে” 

ছু"বিয়েন), পাড়াপড়শী বলে- সাত বিয়েন ] 

পাড়াপড়শীর গুণে বেঁড়ে গরু বিকিয়ে ঘায়, নং ২৫০৭ ভ্রষ্টব্য | 
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পাড়া ( বা, বাড়ী ) মাথায় কর!” । 
[ ১ হট্রগোল করা, মাতন” 'মাত' শব হইতে ] 

পাড়ার লোকও কয়, আমার মনেও লয়। 

জামাইয়ের পাতের কই মাছ খেলে শাশুড়ীর পোলা, হয় ॥* 

[১সন্তান। ২ জামাইয়ের পাতে বড় কই মাছ দিয়া লোভী 
শাশুড়ীর উক্তি ] 

পাড়ে আর পাহাড়ে, রাজবৈছে আর হাতুড়ে । 

পাগুব-বঙ্জিত১ দেশ । 
[১ অর্থাৎ অনাধ্য, বর্ধর ] 

পাগুবের অজ্ঞাত বাস । 

পাত কাটতে তর১ সয় না। 

[১ দেবি] 

পাত কুডিয়ে ভাত। 

পাত কেটে ভাত খাওয়া ।, 

/ ১ “আমি ভাল মন্দ কিছু জাঁনিনে, কারো পাত কেটে ভাত 
থাইনে_লীলাবতী ] 

পাত চাট! । 

[১ পা-পাতডা (»₹এটো পাতা )] 

পাততাড়ি১ গুটান। 
[ ১ পাঠশালায় পড়য়াদের লিখিবার তালপাতার স্বাটি ] 

পাত দড়ি স্লোটা, তিন করবে মোটা । 

পাত দেখে বেরাল কাদে ।১ 

[১ “বেস্তার ভবনে এমন করে আহার ঠাসিতে 
দেখে বেরাল কাদিয়া মরে”_-মদ খাওয়া বড় দায় 

পাত, পুঁথি তাস, তিনে করে নাশ। ৰ 
[ ১ পাত খেলা ] 

পাতা ঝরে কলি হাসে, এমন দিন সবার আসে 

পাতা ন্ডলে ভয় মনে, সে জন যেন যায় ন! বনে। 

ন যেপাত 
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পাতা নাড়ি হাতা নাড়ি, এই ত চোরের হাতে খড়ি 1১ 
[ ১ নং ৩৫৫) ৭৭২৮ ] 

পাতালফৌড়,* বিশ্নাফৌোড়, মোষশিঙা,* কুইচামোড় ।* 
মুখজাবড়া। নিমের পাত, মোছ রাখে ছয় জাত' ॥ 

[ ১ একপ্রকার বেডের ছাতা । ২ অর্থাৎ বেন ঘাসের মত 

থস্থসে | ৩ মোষের শিঙের মত বাঁকা । ৪ কুঁইচা বা কুঁচি সমুড়া 
কাঁটা; অথবা, শৃয়ার কুঁচি। ৫ ছয় প্রকার গৌফ রাখিবার ধরণ ] 

পাতি১ নেড়েখ। 

[১ ক্ষুদ্ধ । ২ নিষ়শ্রেণীর মুদলমান। “মিয়া টিন্ু এতদ্দেশীয় 
মোছলমান যাহাকে পাতি নেড়ে কহে'--নববিবিবিলাস ] 

পাতি ঝাড়েও বাঘ লুকায়। 
পাতের কুকুর নাই পেলে মাথায় ওঠে, নং ৪৫২৫ জষ্টব্য। 

পাতের ভাত কেড়ে নেওয়া। 

পাঁতের ভাতে কুকুর পোষা |; 
[ ১ নং ৪৯২৪ | 

পাতের ভাতে পালে কুকুর, কুকুর ওঠে মাথার উপুর |, 
[ ১ নং ১৮৯১১ ৪৫২৫ ] 

পাতের ভাতে পুষলাম যুগী, উল্টে বলে_ পরবাস, কি।* 
[ ১ অর্থাৎ পরের আশ্রয়ে বান। ২ নং ৫২৩৬ | 

পাত্রের মায়ের স্বর্গে যাওয়া । 

[ ১ সম্থান্ত ব্যক্তির ] 

পাথরে কোপ মারা |, 

[ ১ “তাড়াহুড়া রকমে শিক্ষা দিলে পাথরে কোপ মারা হয়” 

আলা'লের ঘরের ছুলাল ] 

পাথরে ঘুণ ধরে না। 

পাথরে তুলো না হাত, পরাজয় নির্ধাত। 

পাথরে; পাঁচ কিল।* 
[ ১ পা--পাঁটায়। ২ পাথরের মত অটুট কপাল যাহা পাচ 
কিলেও ভাঙে না। “কারো পুজোয় পাথরে পাঁচ কিল; কাঁরে! 
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সর্বনাশ'স্পছতোম প্যাচার নকশা । 
লীলাবতীতেও প্রযুক্ত ] 

পাঁথরেতে হাত চাপা, বসে আছে পাথুরে বোকা। 

পাথরে পুজিলে পাচে পীর হয়ে পড়ে ।* 
[১ হুতোম প্যাচার নকশা । পাঁ-পীচে পুজলে পাথরে, 
সেও পীর হয়ে পড়ে ] 

পাথবের চেয়ে মাথা শক্ত নয় ।১ 
[ ১ পা-মাথার চেয়ে পাথর শক্ত ] 

পাথরের ছাল ছাড়ান । 

পাথরে লেখ মুছলেও যায় না।; 

[১ "তাহার পিরীতি পাষাণে লেখতি মুছিলেও নাহি ঘুচে'-- 

চণ্ডীদাস ] 

পা! দিয়ে মাড়ালে, না কামড়ায় এমন সাপ নেই। 

পান থেকে চুণ খসে না,১ এমনি হল গিম্নীপনা । 

[১ পান থেকে চুণ খসলে পরে নিস্তার বয় না আর" 
মনোমোহন বন ] 

পান দিয়ে দেয় ন! চুণ, সে পানের কি বা গুণ। 

পান না ক্ষুদে পুঁটি, বলে খাব ছুধ-রুটি ।১ 
[১ নং ২২৬২] 

পান পানিতে বিচার নেই 1১ 
[ ১ “গেল সব ভিদ্য়নি, বিচার নেই আর পান পানি'-- 
দাশু রায় 

পান পানি পিটা, জাড়ে লাগে মিঠা১। 
[১ পা-তিনই শীতে মিঠা] 

পান সাজতে জানে না, ছু'পায়ে আল্তা । 

পানান ছুধে দাগা দেওয়া । 

পা না ভিজল যাঁর, বড় কই তার।১ 
[১ নং ৩৯৯৪ ] 

পানি কাটি ছু'ভাগ নয়, আপনার১ মারি ভিন্ নঁয়। 
| ১ অর্থাৎ আপনার জন ] 

বিয়েপাগলা বুড়ো ও 
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পানি ফেলিয়া পানিকে যায়, আন্ পুরুষে আড়ে চায়। , 

তারে না৷ বলিহ সতী, স্বরূপে সে দুষ্টমতি ॥+ 

[১ ডাকের বচন । অনুদ্ধপ বচনের জন্য নং ৭৭০, ৪৫৩৮, 
৪৬৮৬ ইত্যাদি দ্রষ্টবা ] 

পানের ওপর সুপারি ওঠে না।১ 
[১ অর্থাৎ কুপণ ] 

পাস্তা ভাত ফু দিয়ে খাওয়া । 

পাস্ত। ভাত ভক্ষণ,১ এই ত পুরুষের লক্ষণ | 

আমি অভাগী তপ্ত খাই, কোন্ দিন বা মরে যাই ॥ 
[১ পাঁ-পানি পাস্তা! ভক্ষণ ] 

পান্তা ভাতে ঘি নষ্ট, বাপের বাড়ী ঝি নষ্টং । 
[ ১ নং ১১৭৮, ৮৭৫) ৩৭৪৬১ ৪৭.৩1] ২ নং ১৩৩৫, ৮৪৬৭] 

পাস্তা ভাতে ডেল! পাকায় না। 
পাস্তা ভাতে নুন জোটে না, বেগুনপোড়ায় বিষুতেল। 
পাঁপ করলেই ভূগতে হয়, এইটি যেন মনে রয়। 
পাঁপ করলেই যমের ভয়, পাঁপ-মনে বড় হয়। 

[ লোকে বলে-_] পাপ-কাপ ক'দিন লুকায় ' 
[ ১ ভারতচন্ত্র ] 

পাঁপ পুণ্য না জানি, যা করেন মা ভবানী । 

পাপ মানে না আপন বাপ, নং ৫০৬৩, ৬৯৫১ দ্রষ্টব্য | 

পাপ মনে, ভয় বনে । 

পাপ লুকায় না, সাগর শুকায় না |, 

[১ পা-সাগর শুকাবে যবে, পাপ লুকাবে তবে ] 

পাঁপিষ্ঠের পা” টাঙ্গন ঘোড়ার "টা? । 

খগছেঁচড়ার ঝি" এই তিনে পাটারি১ ॥ 
[ ১ জমিদারী খাজনা আদায়কারী পাটোয়ারী ) 

পান্সী যাবে গঙ্গান্সানে, কাটা কুড়াবে কে? 
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পাপী যাবে গঙ্গান্গানে, সাধু যাবে কোন্ খানে১। 
| ১ নং ৮০৭০১ ৮১৮৩ ] 

পাঁপে বাপেরেও ছাড়ে না।, 
| ১ নং ৬৯৫১ ] 

পাপের কড়ি, গলায় দড়ি। 
পাপেৰ ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়। 

পাপের ধন সাপে খায়। 

পাপের বোঝা বড় ভার, ফেলবার নেই উপায় তাব। 
পাপের লেশ, ছুঃখের* শেষ । 

[ ১ পাঁ-স্খের ] 

পাবার আ.শ পুরুত ধেসে। 

পায় না আলোচাল, কাচা ১ মাঙ্গে। 

[ ১ছোট বন্বথ্ড। এই অর্থে কাচা শবেরু প্রয়োগ যথা 

“পরি দুপণের কাঁচা, ভাণিত আমার ভাচা'--কবিকগ্কণ 

“পরণে তিন পশের কাচা--দাশু রায় 7 

পায় না পচা পুটি ইত্যাদি, নং ২২৬২ দষ্টব্য | 

পায় না পোড়া চিড়ে মুড়ি, চিনি মণ্ড! গড়াগড়ি । 

পায়ে গোদ, চোখে ছানি, মাথা যেন খই-চালুনি | 

পায়ে ঠেলা ।* পায়ে তেল দেওয়া ৷ 
[ ১ আমি লা ছাডিব তুমি ঠেলো না চরণে-ঘনরাম চক্রবর্তী | 
২ প্রত্যহ আমার পায়ে মাখাবেন তেল”--মাণিক গাশ্্রলি। 

তেত্রিশ কোটি দেবতার পায়ে তেল ন৷ দিলে চলিবে না” 
হৈলোক্য মুখোপাধ্যায়ের নয়নঠাদের বাবসা 7 

পায়ে বাখা। 

পায়ে পা ঠেকিয়ে আলাপ করা বা প্রণাম নেগুয়। । 

পায়ে-পড়াকে পাবা ভার ।, 

[১ “পায়ে পড়া যারা তারা লক্জা নাহি পায়ঁ-দীনবন্ধু মিত্রের 
কবিতা । পায়ে পড়ারে পারা ভার, আঁপনাক্স উপর মালতীর 
দয়] হয়েচে'নবীন তপহিনী 
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পায়ে পায়ে শক্র |, 

[ ১ সকল কাজ চুপি চুপি ভাল, আমার পায় পায় “বিবি 

পাগল! বুড়ো 

পায়ের উপর প দিয়ে থাকা ।+ 
[ ১ আরাম উপভোগ কর! ] 

পায়ের তলায় সরঘা, ছু'দিনের পথ ফরসা । 

পায়ের ধুলা ঝাড়তেও ( বা, প। ধুতেও ) না আসা ।১ 

[১ দ্বণা হেতু কোন কারণেই কারো ঘনে না আমা ] 

পায়ের পয়জার১ মাথায় চড়ে । 

[১জ্তা (ফা )। ২ পাপে] 

পায়ের বাধন১ ছিড়ে যাওয়া ।২ 

[১ পা-নলি বা নডি, স্থৃতা। ২ টাকার তাগাদা কৰিতে 
করিতে আমাদের পাঁষের বাধন ছিডিয়া গেল'--আলালের 

ঘবের ছুলাল। "কত কষ্টে ইলেক্ট হওয়া যায় তা তো ঠেকে 
বুঝেছ, সেই পায়ের নলী ছি'ড়ে'--অম্ৃত বস্থর সাবাস আটাশ। 
“হেটে হ্েটে পায়ের স্থতো৷ ছিডে গেল”--গিবিশ ঘোষের 
বলিদান ] 

পায়ের যোগ্য মান্গুষ নয়, গায়ে হাত দিয়ে কথ; কয়। 

পার করবার যে, পার করবে সে। 

পার হলে পাটনী শালা, নং ২২৭৪ দ্রষ্্ব্য। 

পারা আর পাপে কার সাধ্য চাপে। 

পারে না কটু কুটতে, আগে ধায় এটে+ কুটতে। 
[ ১ এই শবের অর্থের জন্য নং ১১৩২ দ্রষ্টব্য ] 

পারের কর্তা হরি দেবেন চরণতরী। 

পালেদের পুজায় তামাসা, এক এক খানা বাতাসা। 

' একবার চাইলাম দিলে না, আবার চাইলাম দিলে না। 

আমরা অত ঠোচ। না। 

পালাতে না পারলেই গোদা বড় বীর। 
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পালাতে না পেরে মোড়লের, বেহাই। 
[ ১ পা-মোলার ] 

পালাব না ত কি ভয় করব। 

পালাবার আশা মিছে, যম ধাওয়া করেছে পিছে। 

পালে গরু বাড়ে কার । 

পালের আগে দৌড়ায় ভেড়া, উজনে১ গয়লার চোঁথ টের! । 
[১ অর্থীং উল্টা দিকে ] 

পালের গরু পালে মেশে । 

পালের গোদা । 

পাঁশকুডে পদ্মফুল, নং ২৬৩২ আষ্টব্য | 

পীশ পেড়ে কাটি ইত্যাদি, নং ১৬০৮ দ্রষ্ট্বা 

পাশ কম্মনাশা । 

পাষাণে মাথা ঠোকা। 
পাঁসবে পাসবে মরি । 

পরের হাঁড়ির ভাত নিয়ে নিজেব হাঁড়ি ভরি ॥১ 
[ ১পা-পোডা মন পারে মরি, পরের থালার ভাত আপন 

থ।লায় ভবি ] 

পা সরলে হাতীও পড়ে। 

প| হড়কালে আপনি মরে, মুখ হড়কালে গুষ্টিসুদ্ধ মরে । 
পাহাড় কাটতে সোনার কুড়ল। 

পিগ্গল আবি চপল নতি ইতাদি, নং ৭৭০ দ্রষ্টব্য। 

পিছে গেলেই মিছে । 

পিটে খায় পিটের ফৌোঁড গণে না, নং ৬৮৪ ডরষ্টবা। 

পিটে খায় মিঠের জোরে+, হাত নেড়ে বেড়ায় নানার, জোরে। 
[.১ অর্থাৎ বিশ্বাদ পিটা গুড় দিয়ে মিষ্ট হয় । ২ পিতামহীর ] 

পিটে খায় মিঠের লোভে, যদি পিটে মিঠে লাগে । 
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পিটে পিটে। করেন বউ। 

এক পিটে তিন বউ, আর ত খেতে নারেন বউ ॥ 

পিটে বল মিঠে বল, ভাতের বাড়া নেই ইত্যাদি, নং ৩০০৬ দ্রষ্টব্য । 

পিটের সবই মজুদ করি, অভাব কেবল গুড় আর গ্ঁড়ি। 

পিঠ চাপড়ান।* পিঠ চুলকান।, পরস্পরের পিঠ চুলকান।' 
[১ মুকুব্বি ভাবে উৎসাহিত কবা। ২ প্রহ্হত হইবার জন্য 
কঠতি। ৩ অর্থাৎ দুইজন অযোগা ব্যক্তির প্রতিষ্ঠার জন্ব 
পরস্পরের সুখ্যাতি করা। যথা-_-উষ্টীণাং চ বিবাহে তু 
গাভা গীতগার়কাঃ। পরম্পৰং প্রশংসশ্থি অতো বূপমহো 
ধ্বনি: ] 

পিঠে করেছি কুলো, কানে দিয়েছি তুলো, নং ১৬৯৬ দ্রষ্টব্য | 

পিঠে হাত বুলালে লেজ ন'ড়ে ওঠে ।, 
[ ১ নং ৬০৩৩ ] 

পিড়ে উচু, মেঝে খাল, তাব ছুঃখ চিরকাল । 

পিড়ে পেতে করলাম ঠাই, বাড়া ভাতে পড়ল ছাইঃ । 
| ১ “বাড়া ভাত' র্টব্য ] 

পিড়ের় বসে পেড়োর১ খবর । 
[ ১ পেঁডোপাতুয়া। তৎকালীন বাংলার রাজধানী ] 

পিড়েয় বসে পেঁড়োর মন্দির দেখা। 

পিঁড়েয় জিন্লে পেড়োয় জিন্বে 1১ 
[১ পা--আগে পিডেয় জিতি, পরে পেঁডোষ জিতব। 
1/101000 সাহেব অনুবাদ করিয়াছেন, 49817) ৪ ০81196 012 
06 170052 (60809, 200 501 ৮111 51615 5911 16 

86 0১০ 01001881) কিন্তু ইহা ঠিক বলিয়া মনে হয না। 

“পেঁডো” শব্ষের অর্থেব জআ্ উন্নিথিত নু ৫১১১, এবং নং 
৫২৪০-৪১ দ্রষ্টব্য ) 

পিগ্ডি চটকান ।১ 
[১ অর্থাৎ শ্রাদ্ধ করা। 'তোমার পিপি চট্কিচি-_-জামাই 
বারিক ] 
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পিগি পায় না, কেত্বন চায়। 
পিতলের কাটারি, কাজে নেই ধার, ঝক্মকই সার।; 

[ ১ নং ৫২৪২ ] 

প্তামহ ভীম্ম। 
পিতার পুণ্যে পুত্রের উদয়। 
পিতৃমুখী কন্যা সুখী, মাতৃমুখী পুত্র সুখী । 
পিঁপড়ে আপন হাতের চার হাত লম্বা! । 

পিপড়ের পাখা ওঠে মরবার তরে ।১ 
[ ১ প্পিপিডার পাখা উঠে মরিবার তরে'স্কত্তিবাদ 

€(কিক্িদ্ধাকাণ্ড)। “কি বা মৃতু হেতু পাখ উঠে পিপিড়ার'-- 
কবিকক্কণ। 'পিগীলা পালক ধাধে মরিবার তরে'-_মাণিক 
গাক্ুলি। “পিপীলিকীর পাখ দণ্ড মরিবারে উঠে” _রামেশ্বরেব 
শিবায়ন। 'পালক উঠিলে পিপীলিকার অর্থাৎ পিঁপড়ার 
আকাশের উপর উঠা'_ প্রবোধচন্দ্রিক1। “মরণের হেতু উঠে 
পিপীডার পাখা, পুনশ্চ, "পিপীডা ধরেছে ভাঁনা মরিবার 
তরে+ঈশ্বরগ্রপ্তী। “নিপাত হবার অগ্নেই পিপীলিকার পালক 
উঠে"--কমলে কামিনী ] 

পিঁপড়ের গর্থ থেকে চিনি টেনে বের করা । 

পি'পড়ের পৌদ টিপে রস বের করা ।, 
[১ অত্যন্ত নীচ রূপণ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয। পিপড়ে টিপে 
গুড় খায়, মুফতের মধু অলি'--ভোলা মম্বরা ] 

পিঁপড়ের বলও বল। 

পিরীত আগুন কাশ, রয় না প্রকাশ । 

পিরীত আর গীত, জোরের কাজ নয়। 

পিরীত কর, কুরীত কর, কেবল মনঃকষ্ট। 

সাঙাত কর, সখী কর, কেবল টাকা নষ্ট ॥১ 
[ ১ নং ৮২৫২] 

পিরীত থাকলে তেঁতুলপাতায় ছৃ'ক্বন শোয়া যায়ী। 
অপিরীতে মান+-পাতায় জায়গা না কুলায় ॥* 

[১ মানবচু। ২ নং ১২৬৩১ ৭০৫৯] 
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পিরীত যখন* জোটে, ফুটকড়াই ফোটে ।' 
পিরীত যখনঃ ছোটে, টেঁকিতে ফেলে কোটে ॥ 

[১ পা ষখন আদর ] 

পিরীতের কত খেলা বুঝে ওঠা ভার । 

চুলের সাঁকোয়* তুলে দিয়ে করায় সাগর পার ॥ 
[ ১ অতি সঙ্কীর্ণ ও ছুর্গম, নং ৩০৫২ জষ্ঠব্য 7 

পিরীতের১ নাও পাহাড়ে চলে ।' 
[১ পা-টাকার।। ২ নং ৪০১৫] 

পিরীতের পেতীও ভাল । 

পিরীতের ফের মেচকো' ফের। 
[ ১ মেচা"পাট (প্রা), পাট বা শণের দডি ] 

পিনী বল মাসী বল, মায়ের বাডা নেই, নং ৩০৬ প্ুষ্টব্য। 

* না, পয়গন্থর | 

র বরাবর নেড়ে, সোনার-ক্ষুরে এডে । 

ঘরের পাশে গেড়ে, যে বিশ্বাস কৰে সে ভেড়ের ভেডে ॥১ 
[১ ন" ২৩৯৮১ ৩5৭৩, ৮০০৯ ] 

পীরের, কাছে মামদোবাজি ।২ 
| ১ পাঁসাতিগেয়ের ৷ 

পীরের শিম্ি হারাম । 
পীরের সঙ্গে মুখ-বাকানি 1, 

[ ১ নু ৬২৭ ] 

পুই কচু ঘেসো১, তিন আমাশার মেসো। 
[ ১ একপ্রকীর শাক? ] 

পুকুর-কাত খোপামুদে ।১ 

[ ১ পুকুর কাত হয়ে পড়াব মত অসস্ভব ব্যাপারও যে বলিতে 
দ্বিধা করে না।-ন* ৩৩৭৯ দষ্ুধা ) 

পুকুর কেটে নাওয়া।* 
[১ পাঁকিয়ো খুড়ে সান করা? 

৫১৩ 

২ নং ৮২৭৩ ] 

৩৩ 
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পুকুর গাবালে১ হয় মাছের মরণ | 

[১ গাব-্গর্, জলাশয় প্রভৃতির । গাঁবান » ভিতর পর্যাস্ত 
আলোড়িত করা । ২ 'পুখুর গাবালে যেন চিলে তুলে মীন” 
কবিকঙ্কণ ] 

পুকুর চুরি ।১ 
[ ১ খননের পরিধির মধ্যে পুকুর থাকিলে এবং একটু একটু 
করিয়া সংলগ্ন খনিত তভৃমির অন্ততৃক্তি হইয়া গেলে, তাহার 
আর অস্তিত্ব থাকে না। আধার আধেয় লুপ্ত করিয়া বেমালুম 

চুরি ] 
পুকুর নষ্ট পানাগ্ন, গা নষ্ট কানায়, নং ২৪৮৫ জরষ্টব্য। 

পুকুর না কাটতেই কুমীরের বাস। 

পুকুরের উপর হয় বেজার, ফ্োঁচান ভাই হয় না আর। 
[ ১ পাঁপুকুবের ওপর বেজার হয়ে পানি খরচ না কবা ? 

পুকুরের জল পুকুরে বল, নং ২৩৩০ দ্রষ্টব্য । 

পুকুরের রুই মাছ জালে পড়ে কাদে। 
না জানি গেরস্থের বউ কেমন কারে বাধে ॥১ 

[ ১ নং ১৫৪ | 

পুজি আর প্রবঞ্চন! বাণিজ্যের মূল।১ 
[১ বামেশ্বরের শিবায়ন ] 

পুজি নেই, তার পাজি আছে । 

পুজি ভেঙে খেতে ভাল, ভেটেন গাঙে যেতে ভাল। 

যত কষ্ট উজ্ভূতে আর বুঝুতে । 
[১ পাঁ_-উদ্জানে আর বুঝানে ] 

পু'জির উপরেরটি 1১ 
[১ “অর্থাৎ ভালটি উপরে থাঁকে”--লঙ সাঙ্কেবের ব্যাখা। পা 
-পুঁজির উপর একটি ( অর্থাৎ অতিরিক্ত চ )] 

পু'টিমাছও জাল ছি'ডুতে চায়। 

পু'টিমাছ মেরে শোলে দৃষ্টি । . 

পুটিমাছের আঁবার পিটুলি। 
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পুটিমাছের প্রাণ ।, 
[১ অর্থাৎ স্বপ্নশক্তি বা ক্ষত্রপ্রাণ। "আমাদের পুটিমাছের 
প্রাণ, আপনাকে কি আমরা রাখতে পারি, গিরিশ ঘোষের 
গৃহলক্ী | “বেচারি গুলিখোরদের যে পু'টিমাছের প্রাণ 
টতরলোক্য মুখোপাধ্যায়ের নয়নটাদের ব্যবসা ] 

পঁটিমাছের প্রাণ, দেখতে দেখতে যান ।, 
[১ “মহাশয় আমরা মারা! গেলাম, আমাদের পুটিমাছের 
প্রাণ'--আলালের ঘরের দুলাল । নং ১২৬০১ ৪৯৬৭ )] 

পুটিমাছের ফরফরানি, নং ৩০৩৬ দ্রষ্টব্য | 

পুড়বে১ মেয়ে উড়বে ছাই, তবে তার গুণ গাই ।১ 
[১ পা-_পুড়ল। ২ পা-উডল। ৩ পা-মরল নারী হঙ্গ 
ছাই (বা, মরবে নারী উডবে ছাই ) তবে জেন (বাঁকই) 
কলঙ্ক নাই , মরে মেয়ে ওডে ছাই, তবু তারে বিশ্বাস নাই ] 

পুড়ে ঝুরে র'ধুনী, ছি'ডে কুটে কাটুনী, নং ৩২২৪ দ্রষ্টবা। 
পুঁড়োর১ মেয়ে বেগুন চেনে না ।২ 

[ ১ কষিব্যবলাধী জাতির । ২ নং ৪৬১২, ৫৯৬৭ ] 

পুণাবনের পাশকুডও ভাল, ৫৪৬৯১ ৬১০৪ দ্রষ্টব্য । 

পুত নয়, তৃত।” 
[১ নং ৮৫৫২] 

পুত পুত পুত, শেষে দেখি ভূত । 
পুড়ল-নাচের নকীব ।১ 

[১ “আধঘালতী সুরে হাত পা নেড়ে খ্রীষ্টধন্দের মাহাজা ব্যক্ত 
কচ্চেন--হঠাং দেখলে বোধ হয় ষেন পুতুল নাচের নকীব'___ 
হুতেম প্যাচার নকৃশা ] 

পুতুল যেমন পুতুল কাঁচে*, যেমন নাচায় তেমনি শাচে। 
[১ছলবাবঙ্গ করে] 

পুতে করে গয়া১, ঝিয়ে সর্ববজয়।২ | 
[ ১ গয়্ান্ শ্রান্ধ। ২ ব্রতবিশেষ ] 

পুতৈর কালি, গঙ্জাজলের বালি। 
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পুরুষের ধখন যেমন, তখন তেমন, নং ৬৯৬২ দ্রষ্টবা। 

পুরী ষাক্ পুরুষ থাক। 
পুলিপলাম যাওয়া ।১ 

[ ১ পুলিপিলাং বা পুলিপিনাং বা পুলিপোলাও » চ০:6 9191 
আন্দামান ঘ্বীপ, যেখানে নির্ব।সন-দণ্ডে অপরাধীদের পাঠান 
হয়। অর্থাৎ হ্বীপাস্তর যাওয়া। 'পিলো পিনাংকে [লাকে 

প্রায়ই পুলি ও পোলা ওকে ব্বন্ব মমান করিলে যেরূপ হয়,তাহাই 
প্রয়োগ করিয়া থাকোন্ব্ণলত। এমন অসৎ লোক 
পুলিপলাম গেলে দেশটা জুডায়'--আলালের ঘরের দুলাল ] 

পুষ্টি এড়ে।+ 

[ ১ €সটা ত পুস্তি এডে দস্ত্যি ভেডে, নস্তি কর তাবে? --ঈশ্বর 
গুধু। 'ললিতযোহন জ্ঞানবান্, সে কি কখন পুধি এডে হতে 
সম্মত হবে'-লীলাবতী ] 

পূজো না হতেই প্রসাদ ( বা, বর মাগা )।১ 
| ১ পূজা না হইতে মাগে আগে-ভাগে বর ভাবতচন্ত্র 

পুজোয় মন নেই, নেবেস্ে চোখ । 
পূজোর সঙ্গে খোঁজ নেই, কপালজোড়া ফৌট। 1, 

[ ১*নং ৩৩৬২, ৫৭৯৩ ] 

পৃতন৷ রাক্ষসী ।১ 
[ ১ শিশুর প্রতি কপট ন্েহ দেখাইয়! যে অনিষ্ট করে ] 

পৃবে হাস, পশ্চিমে বাঁশ, উত্তরে কলা, দক্ষিণে মেলা । 

দক্ষিণ ছেড়ে উত্তর বেড়ে ঘর কর গে পোতা জুড়ে ॥ 
[১ খনার বচন নং ১৩১] 

পরিমার টাদ দেখে তেতুল হল বঙ্ক। 
গেঁড়িগুগলি এরা বলে- আমরা ত শঙ্গ। 

ডেওর! কাক বলে--আমি করব একাদশী । 

লেজকাটা কুকুর বলে--যাব বারাণসী ॥ 

পৃথক অল্নে বাপ পড়শী, নং ৬৩০২ ভ্রষ্টবা । 
পেগের বড়াই মেগের কাছে, নং ৬৫৬৩ জ্রষ্টবা। 7 

পেঁচা বলে পিঁপড়েকে--সর্ লো থেবড়ামুখী । 
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শেঁচোয় পাওয়া ।১ 

[১ শিশুর হাতপাখেচা (0017858151011 ] 

পঞ্চানন্দ নামক উপদেবতার আক্রমণ ! ] 
পেছনে আছে পেয়দ। বা, পোদে পেয়দা । 

পেছনে চুল সামনে দাড়ি, আসা যাওয়া বুঝতে নারি। 

পেট থেকে ছেলে পড়ে, উবুড় হয়ে ডাবা+ ধরে। 
[১ ডাবা হুকো] 

পেট না ভরলে ভাওয়ে, পেট ভরবে কি ফাওয়ে। 

পেট পেট ক'রে খেলি দই, পাছা বাড়ল বাছা কই। 

পেট বড়, নলি২ ছোট। 
[ ১ গলার নলি ] 

পেট ভরল নাঃ গেল জাত, লাভে হল কুপো কাত+। 
[ ১ নং ১৯৪৯ ] 

পেট ভরলে আনন্দ, ভজ রে গোবিন্দ ।১ 
[ ১ নং ৫৪২৮১ ৭৬০৩) 

পেট ভরলে পাথরে৯ গন্ধ । 
[ ১ খাইবার জন্য পাথরের পাত্র । ২ প'শপাথরা বাসায় ] 

পেট ভরলে; ভাজা মাছ ঘসি-ঘসি লাগে । 
[ ১ পা-ভর! পেটে ] 

পেট ভরলে১ মণ্ডা* তেতো । 
[ ১ পা--ভরা পেটে । ২ পা-ঘি ] 

পেট ভরলে মণ্ডার খোসা ছাড়ায়১। 

[ ১ মণ্ডার খসায় খোসা'_দীশু রায় ।--নং ৮১৪৮] 

পেট ভঃরে খাব, লক্ষ্মী ছাড়ে ছাড়বে ইত্যাদি, নং ৮৫৩৬ জরষ্টব্য 1 

পেট ভরে ত নজর ভরে না । 

পেট ভরে না ভাতে১, মোনার আঙটি হাতে । 
[১ পা--ভাত পায় না খেতে । ২ পাপেট জলে ভাতের 
তরে, সোনার আঙটি হাতে পরে।--ন্ং ২২৬৯, ৬২০৩ ] 

রোগবিশেষ, 



৪১৮" 

৫১৮৮ 

৫১৭৯৪ 

৫১৯৫ 

বাংজা গ্রবাদ 

পুষের যখন খেমন, তখন তেমন, নং ৬৯৬২ খ্উটবা। 

পুরী যাক্ পুরুষ থাক। 
পুলিপলাম যাওয়া ।+ 

[ ১ পুলিপিলাং বা পুলিপিনাং বা পুলিপোলাও » 2০1 8181) 

আন্দামান ম্বীপ, যেখানে নির্ধাদন €ণ্ডে অপরাধীদের পাঠান 

হয়। অর্থাৎ হ্বীপান্তর খাওয়া। পিল পিনাংকে লোকে 

গ্রায়ই পুলি ও পোলা ওকে ছন্দ সমাস করিলে যেরূপ হয়, তাহাই 

প্রয়োগ করিয়া থাকোহ্বসলতা। এমন অসং লোক 

পুলিপলাম গেলে দেশ্ট? জুড়ায়'-_আলালের ঘরের তুলাল ] 

পু এডে |, 
[১ সেটা ত পৃষ্ি এডে দস্থি ভেডে, নঙ্তি কর তারোঈথর 
গুপ্ধ। পলিলিতমোহন জ্ঞানবান্, সে কি কখন পু এডে হতে 
সম্মত হবে-লীলাবতী 1 

পুজো না হতেই প্রসাদ ( বা, বব মাগা )1" 
[১ 'পুক্গা না হইতে মাগে আগে ভাগে বরাশাডাব্তিচন্ছ 

পুজোয় মন নেই, নৈবেছ্ে চোখ । 

পূজোর সঙ্গে খোঁজ নেই, কপালজোড়া ফৌটা |) 
[ ১ নং ৩৩৬২, ৫৭৯৩ ] 

পৃতনা বাক্ষসী 1১ 
[১ শিশুর প্রতি কপট কেহ দেখাইয়া যে অনিষ্ট করে| 

পৃবে হাস, পশ্চিমে বাঁশ, উত্তবে কলা, দক্ষিণে মেলা | 

দক্ষিণ ছেড়ে উত্তব বেড়ে ঘৰ কর গে পোতা জুড়ে ॥ 
[১ খনার বচন ন* ১৩১] 

পুণিমার চাদ দেখে ঠেড়ল হল বন্ধ । 

গেঁড়িগুগলি এরা বলে--আমরা ত শঙ্খ । 

ডেওর! কাক বলে- আমি করব একাদশী ৷ 
লেজকাটা কুকুর বলে--যাব বারাণসী ॥ 
পৃথক অল্নে বাপ পড়শী, নং ৬৩০২ দ্রষ্টব্য । 
পেগের বডাই মেগের কাছে, নং ৬৫৬৩ ভষ্টব্য | 

পেঁগি বলে পিপন্ডেকে--সর্ লো থেবড়ামুখী 
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পেঁচোয় পাওয়। 1, 
[১ শিশুর হাতপা-থেচা (০০07৬815102) 
পঞ্চাননদ নামক উপদেবতার আক্রমণ 1] 

পেছনে আছে পেয়দা | বা, পৌদে পেয়দা | 

পেছনে চুল সামনে দাড়ি, আসা যাওয়া বুঝতে নারি। 
পেট থেকে ছেলে পড়ে, উবুড় হয়ে ভাবা” ধবে। 

[১ ডাবা হুকো ] 

পেট না ভরলে ভাওয়ে, পেট ভরবে কি ফাওয়ে। 

পেট পেট ক'রে খেলি দই, পাছ৷ বাড়ল হাছা কই। 

পেট বড়, নলি১ ছোট । 
[১ গলার নলি ] 

পেট ভরল নাঃ গেল জাত, লাভে হল কৃপো কাত+। 
[ ১ নং ১৯৪৯ ] 

রোগবিশেষ, 

পেট ভবলে আনন্দ, ভজ রে গোবিন্দ ।১ 
[ ১ নং ৫৪২৮১ ৭৬০৩] 

পেট ভরলে পাথবে+ গন্ধ* । 
[ ১ খাইবাঁব জন্য পাথরের পাত্র । ২প 

পেট ভরলে+ ভাজা মাছ ঘসি-ঘসি লাগে । 
[ ১ পা--ভরা পেটে] 

পেট ভরলেন মণ্ডা* তেতো । 
[ ১ পাঁঁভর! পেটে । ২ পা-ঘি] 

পেট ভরলে মণ্ডাৰ খোসা ছাড়ায়১ । 

[ ১ 'মণ্ডার খসায খোসা” দাশু রাক্ম ।--নং ৮১৪৮ ] 

পেট ভরে খাব, লক্ষ্মী ছাডে ছাডবে ইত্যাদি, নং ৮৫৩৬ ভষ্টবা। 

পেট ভরে ত নজর ভরে না। 

পেট ভরে না ভাতে১, সোনার আঙটি হাতে 1২ 
[১ পা-ভাত পায় না খেতে । ২ পাপেট জলে ভাতেব 

তরে, সোনার আগটি হাতে পরে ।--নং ২২৬৯১ ৬২৭৩ ] 

পাথর] বাপাক় ] 
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পেট ভাল নয়, চালভাজা খায়।১ 
[ ১ অর্থাৎ যাহাতে অপকার তাই করে ] 

পেট মোটা হওয়া ।২ 

[১ অর্থীৎ ভোগের বা অত্যধিক অর্থলাভের নির্দেধক | 
“বাঙ্াবাম ও ঠকচাচা চিলের ন্যায় ছোবল মাবিতে লাগিলেন, 
তাহাতে ক্রমে তাহাদিগেব পেট মোটা! হইল? -- আলালের 
ঘরের হুলাল ] 

পেট হয়েছে ভরা, সবাই নয়নতারা । 

পেট হয়েছে খালি, সবাই চোখের বালি ॥ 

পেটে আঙ্ক আস্ক১ গজ গজ. করে। 
[১ পা--পেটে আঙ্কফলাঁ। অর্থাৎ যুক্তবর্ণমালার প্রাথমিক 
শিক্ষা । '“গ্রবীণে নবীন হয়ে শিখেছ এখন আঙ্কফলা_ গোপাল 
উত্ডে। মিথ্যে বলা, আস্কফল! পেটে তোমার নাই” দাশু রায়। 
'আম্ক আস্ব সিদ্ধিকলা কে বা করে তত্ব'-_কুলীনকুলসর্বস্য ] 

পেটে এক, মুখে এক | 
[১ নং ৬৮২৭ । “মুখে একখান, পেতে একখান ভাল লাগে না 
--লীলাবতী ] 

পেটে কালির অক্ষব (বা! জাঁচড় ) নেই।১ 
[ ১ অর্থাৎ নিরক্ষব | “কিস্থু কাহার পেটে কালির অক্ষর নাই, 
চিঠিপড়া ভারি বিপত্তি হইল”--আলালের ঘরের দুপাল ] 

পেটে ক্ষিধে মুখে লাজ, সে পিরীতে কি বা কাজ: । 
[১ পাসে কুটমে নেই কাজ । পেটে ক্ষিদে, মুখে লাজ, 
শুনে হাসি পায়'-দীনবন্ধ মিত্রের কবিতা ] 

পেটে খেলে পিঠে সয়, 
[ ১ “পেটে খেলে পিটে সয় এই বাক্য ধর?--- 
খেলে পিঠে সয় কেন ভবে ক্রোধ*--দীনবন্ধু 
'যছ্ি মাইনে বেশি হত ত। হলেও বুঝতাম, ৫ 
সয়-.প্রভাত মুবোপাধ্যায়ের নবীন সন্ত্যাসী ] 

[১ পাস্রাখলে। ২ পাকরলে। ৩ পা" 
মারে । ৪ অর্থাৎ পেটের সন্তান] | 
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পেটে দড়ি দিয়ে, পড়ে থাকা । 
[ ১ অর্থাৎ অনাহারে পেট দড্টির মত রুশ করিয়।7 

পেটে দিয়েছে ঠাই, হাড়িতেও দেবে ঠাই ।১ 
[ ১ তারা! আমাদের দুজনকে খেতে দিতে পাবুবে, পেটে স্থান 
দিয়েছে, হাড়িতে 9 স্থান দিতে পারবে”-নবীন তপস্থিনী ] 

পেটে নাই গাঁধি১ ভাতে পড়ে লাদিখ।, 
[১ স্থান। ২ আঁরশুলা বা ইছুরের বিষঠা। ৩ পা-পেটে 
নাই গাধি, ভাছেরে কয় হারামজাদী ] 

পেটে নেই ভাত, কানে কেয়াপাত১ । 
| ১ কেয়াপাতার আকার অলঙ্কার বিশেষ; বথা, "মনের 
আমোদে মান্ত কোন কুলবালা। কর্ণমূলে পরিল স্থৃবর্ণ কান্বাল। ॥ 
কেহ কেয়াপাত পরে কেহ বা চৌদানী। ন! ছিল পূর্বেতে 
ইনা হয়েছে হদানী ”-_কুলীনকুলসর্বাস্থ | ঘনরামে বর্িত 
কেয়াপাত কার অলঙ্কার কেয়াপাত। গলায় গবরন কনে 
অভি" 

পেটে-পেটে বুদ্ধি । 

পেটে বোমা১ মারলেওং 'ক'-অক্ষর বেরোয়* নাঃ ।* 
[ ১ শ্াটা বস্তা বিদ্ধ করিয়া ্রব্যাদি-আকর্মক নলমস্ত্। পাট । 
২ পাপেট চিরলে 9) পেটে ডুবুরি নামালেও। ৩ পা 
মেলে। ৪ ক-অক্ষর খুঁজে মেলে না ডুবুরি নামালে পেটে 
_পাশুরায়। € নং ১২৬৩ ১৩৬৯ ] 

পেটে ভাত গেঁটে লোনা ।, 
[১ “কেহ দিনাস্তরে পায় না খেতে, কারো পেটে ভাঁত গেঁটে 
সোনা" বামপ্রসাদ ] 

পেটে ভাত নেই, গৌঁফে তা। 
পেটে ভাত নেই, ঠোটে আল্তা১। 

[১ পাঁদাতে মিশি ) কপাল সিদূর ] 

পেটে ভাত নেই, ফোঁটায় দড়১। 
[১ পা-পরণে টেল] 

পেটের আগুনে বেগুন পোড়ে । 
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পেটের, কথা খুলে বল্লে লোকে বলে পাগল ।* 
[১ পাশ্মনের | ২ মনের কথ! খুলে বললেই পাগল বলে 
নবীন তপন্থিনী ) 

পেটের ছুরিতে পেট কাটে ।* 
[১ নং ১৬৯৯ ] 

পেটের টানে ন/ খেলে, ছলে বলে কত চলে। 

পেটের পাপ মুড়ি, ঘরের পাপ বুড়ি, নং ২৭৭ দ্রষ্টব্য । 

পেটের পিলে চমকান ।১ 

[১ চমক লেগেছে পিলেতে, চললো সব বিলেতে'-_মমত 

বস্থর কালাপানি ] 

পেটের বাছা, ঘরের গাছা, নং ২৭৬৫ জষ্টব্য | 

পেটের ভাত চাল হয়ে যাওয়া | 

[১ অত্যধিক আতঙ্কে। 'বাজ্ঞজীর মুখভঙ্গিমীয় কুঁড়রামের 
পেটের ভাত চাল হইয়! গেল,_-ধমালয়ে জীয়ন্ত মাহষ ] 

পেটের ভাতে পুষলাম যোগী, উল্টে বলে_ গৌসাই-সো'গী+। 
[১ গোৌসাই-সোহাগী । ণু £65৫ 0০ ০৪1 10 2 ০ 

10065] ) 10) 10০] 106 5810 (080 1 ৪2৩ 0010 01 

076 (59391910010 1- নৎ ৫০২৩ ] 

পেটের ভেতর বিষের হাঁড়ি, কথা কয় হেসে। 

কথ! দিয়ে কথ! নেয়, পরাণে মারে শেষে 0১ 
[১ নং ৪১৪৯৪] 

পেটের ভেতর হাত পা! ধেধোনো |, 
[ ১ এদের মধো অনেকে এমন মাতলামি করে খাকেনযে। 

অন্তরীক্ষ থেকে দেখলে পেটের ভেতর হাত ৭ সেঁধিয়ে যায়?” 
হুতোম প্যাচার নকৃশা। নাম কলি প্যার্্রের মধ্যি হাত পা 
সেঁদোয়'নীলদর্পণ | তোমার ভয় কচ্ছে, আমার হাত পা 
পেটের ভিতর গিয়েচে'_ নবীন তপন্বিনী । “তোমার কথ! 
গুনে যে আমার পেটের ভেতর হাত পা সঈদিয়ে যাচ্ছে 
গিরিশ ঘোষের গৃহলক্ষী। “এ প্রমাদের আঁশক্কামাত্রেই ত 
প্রত্যেক হিন্দুর হাত পা পেটের ভিতর ঢুকিয়া ধবায়'--শরৎচন্্রে 
পল্লীদমাজ ] 
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পেটের ভেতর১ মাড়ির চাত ।২ 
[ ১ অর্থাৎ গর্ভস্থ সন্তানের । 

৫২৩ 

২ অলঙ্ষণ 

পেঁড়ো৷ ডুবলে এক হাটু, নং ৫৬৯ ভষ্বয | 

পেঁড়োয়১ যাওয়া চড়ক করতে । 

[ ১ নং ৫১১১ দ্রব্য ] 

পেঁড়োর ফকির ।১ 
[ ১ “কখনো হও সতাপীর, কখনো পেঁডোর ফকির, কখনো বা 
যুধিষ্ঠির ধর্ম-অবতার'- গোপাল উডে। নং ৫১১১, ৫২৪5 ] 

পেতলের কাটারি, কাটে না ত ছু'ধারই।, 
[ ১ নং ৫১১৬] 

পেতল শরা, জাকে ভর! । 

পেত্রীর শ্রাদ্ধে আলেয়া মোড়ল ।১ 
[ ১ “পেত্বীর শ্রাঙ্ধে আলেয়! অধাক্ষ নাকি ?--আলালের ঘবের 
দুল।ল ] 

পেতীর হাতে রাঙা শাখা । 
পেদে ম'লো ঘুঘু, তার যণ্ঠীপূজো আগু। 
পেয়দ। বাবু পাগ বেঁধেছেন ( যেন ) সরু ধানের চিড়ে । 

পেয়দার আবার শ্বশুরবাড়ী* । 

[১ পা-আবার বিয়ে (নং ৬৩২১ )1--পেয়দীর লাম্পট্য- 

প্রসিদ্ধি, অথবা, পেয়দ্রার আরাম বা আযেশের সুযোগ অল্প ] 

পেয়দার পোষাক আর নটার বেশ ।১ 
[ ১ নীলদর্পণে প্রযুক্ত ] 

পেয়দার মা! পেয়দ! বিয়োয় না, গ'ড়ে নিতে হয়। 

পেয়দার হাড়িতে চাল, দেওয়া* । 
[১ পা চাল হাড়িতে। ২ নং ৭২৩৪] 

পেয়দা সাহেব হাত ধরেছেন, ভাত কোন্ ছার। 

পেঁয়াজ, ধূম, নষ্ট নারী, চক্ষে আনে অশ্রুবারি | 
পেয়াজ পয়জার২১ ছুই হল২ । 

[১ অর্থাং জাত যাওয়া ও জুতা খাওয়া । ২ পা--প্য়োজও 
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গেল, পয়জারও হপ। ৩৬ কেমন তোরাপ, পেদাজ পয়ঙ্গার 

ছুই ত হন্স'__নীলদর্পণ ] 
পেঁয়াজ বন্থন একই গন্ধ, কেব! ভাল কেবা মন্দ । 

পেয়েছি কোদলের গোড়া, আর যাব না উত্তব পাড়া ।; 
[১ নং ৭৬৯১] 

পেয়েছে একটা ছুতা, ভাতারে মারে গুঁত1।+ 
[১ নং ১৮৩৯১ ৮০৩৭ ] 

পেয়ের খড পেয়ে তোলাই ভাল। 

পেলাম থালে দিলাম গালে, পাপ পুণ্য নেই কোন কালে। 

পেলে পবে ঝগডাব গন্ধ, মনে হয় পবমানন্দ | 

পেতা থাকলেই বামুন তয় না। 

পৈতে পুড়িয়ে ভগবান্১।২ 
[ ১ পাঁঁ-সন্্যাসী | দণ্ভী সন্াপী হইলে যজ্ল্গর ত্যাগ কবিতে 
হয়| ২ 'পৈতে পুডিয়ে হয়েছি ভগবান”--দাশু রায় ] 

পোকা বাছুনি করা ।১ 
[১ অর্থাৎ তন তগ্ন কবিয়্া নির্বাচন কক! ] 

পৌটাচুদ্্রীব ছেলের নাম চন্দনবিলাস নং ৬৭৩৭ জষ্রব্য। 

পোড়া, কপালে সুখ নেই, বিয়ে-বাডীতেও ভাত নেই । 
[১ পা-আঅভাগার ,ছুঃখীব | ২পা-ভোজের ঘরে, আপন 
বাভীতেও ] 

পোড়াবার কাঠখড় 1১ 
| ১ অর্থাৎ মুতদ্হে দাহ করিবার জন্য শণ ৬৮] 

পোড়ার মুখে নুড়াব আগুন ।, ূ 
[১ মুদেত দগ্ধ কবিবার সময় প্রথমে মুখাঁগ্রি করিতে হয় 
তাই “মুখে আগুন? | দ্রষ্টব্য ) কথাটি গালিম্বরধী ব্যবহৃত হয়] 

পোড়া মাটি জোড়া লাগে না। 

পোঁড়ার যা পুড়বে, ঘোরার যা ঘুরবে। 

পোড়ে ঘর পুডুক, ইছুর তবু মকুক, নং ৭৩০ প্রষধ্য 
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পৌদ চুলকে ঘা? । 
[১ পাঁ-হল ঘা ।--নং ৩০৪১ ] 

পৌঁদ টিপে থাকলে শুল আটকায় না। 

পোদ না থাকলে সত্যপীর হত ! 

পৌদ নেউটা মাথায় ঘোমটা ।+ 
[ ১ নং ২০৭ ] 

পৌদপাকা 1” 

[ . অকালপর্গ | “বেটার গলা টিপলে বেরোয় দুপ্ধ, পৌছে 

গিয়েছিস্ বুডিয়েও_ দাশ বায় ] 

পোদ ফাটল কার, নাম ডাক হণ যাব, নং ৫৩১০ দুষ্টবা | 

পোঁদ ফাটলে গুড়ক-তামাক । 
[ ১ গুড়মিশ্রিত মিঠা তামাক ] 

পৌদ্ফাটা মনসা, এক ঠাই পারে না বসতে । 

পৌদ ফাটে ঢোল বাজে ইত্যাদি, নং ৩৭৩৭ দ্রষ্টব্য । 

পৌদ যাচ্ছে ক্ষয়, চাল্তা-বোঝা বয়। 

পৌঁদে ও মাথায় আমলা ১, ডুব দিয়ে এল পদ্মিনী কমল! । 

[১ আমলকী ] 
পৌঁদে গু বড়-বড় করে, আলোচালের হবিস্তি মারে ৷ 

পৌঁদে নেই ইন্দি১, ভজ রে গোবিন্দি। 
[১ কোমরে জোর নাই? ইন্দি -বীধ্, সামর্থ্য ] 

পৌঁদে নেই করকটি, পাতশার সঙ্গে আটাআটি 1১ 
[ "৬/100900 এ 126 ০1515 9৪০0০ 5৫৮ 15৩ 90013 

710) 006 785108 ( 017000050১7 00000 ] 

পৌদে নেই চাম, বাধাকৃষ্জ নাম: । 
[ ১ পা- চৌধুরী লাম।স্পনহ ৭১৮১ ৩১৬৯] 

পৌঁদে নেই ট্রেনা, মিঠা দে" তাত খা" না, । 
[১ পা-মিঠা দে মিছরিপান। ] 

গৌদে নেওটি, জামা গায়, মাথায় ধরেন ছাতি। 
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পৌদে (বা মার্গে) বীশ 1, 

[৯ 'বাহিবে সুখ্যাতি গা, এ দিকে দেনার দায় বাবুজীর মার্গে 
যায় বাশ'--ঈশ্বর ওধ ] 

পৌদের বিষে খেদায় হাতী। 

পৌদে শিল বাধলে ভর হয় না। 

পোদ্দারের পো পণ্ডিত হলে, বাপকে বাড়ীর কৃষাণ বলে । 

পো-পোয়াতী দূরে রেখে দাইয়ের গায়ে সেঁক। 
পোয়। (বা পোহ! ) বারো, ।, 

[ ১ পাশা খেলায় উৎকৃষ্ট দান। অথাত সর্ধ বিষয়ে প্রতুল। 
“চৌমাথার চৌকিদারের পোহা বারো'--হছুতোম প্যাচার 
নকৃশ|| 'বাঞ্কারামেরই পহা নার--বক্রেশ্বরের কেবল 
আকুপাকু সার'_আলালের ঘরের দুলাল ] 

পোয়াল গাদা এড়িয়ে যায়, সরষে বেঁধে পায় ।, 
[১ লং ১১৩৬ ১৪৭৫ ইতাদি ] 

পো"র নামে পোয়াতী বর্তায় । 
[ ১ পা ছেলের নাম ক'রে পোয়াতী খায় । “পোয়ের নামে 

পোয়াতী বর্তায় চিরকাল'__দাশু রায়। “পো-নীমে পোয়াতী 
বীচে সর্ব লোকে কর'_- দীনবন্ধু মিত্রের কবিতা ] 

পোল পাগল পুলো১, তিন নিয়ে উলো । 

[১ “পোল অর্থাৎ বাগান, পুলো অথাৎ খডা-লও সাহেবের 
টিপ্পনী ] 

পোলা পোলা কর তুমি ইত্যাদি, নং ৩২৮৫ প্রষ্টব্য | 

পোষ মানে না ঘড়েল,, বাঘ বাগদী সড়েলৎ । 
[১ পক্ষিবিশেষ। ২ যে সড় বা গুপ্ত মন্ত্রণা করে 

পোষ মানেন ইছ্ুরের সাত মাগ। 
[ ১ নৃতন ধান কাটিবার পর । ২ পাঁ-দশ ] 

পোষা সারী চোখ ঠোকরায়। 

পোষের শীত মোষের গায়, মাঘের শীত বাঘের গায়, | 
[১ বাধের বিকুম সব মাঘের শিশির স-ভারতচন্ু ।--: নং ৬৫৬৯] 
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পোস্ত টফ কলাইয়ের ডাল, তিন নিয়ে বীরভূমের চাল। 

পৌঁষেও যা আউশেও তা, নং ১৯৪ দ্রষ্টব্য | 

পৌষে যাঁর নাহিক ভাত, তার কড়ু নাহি সোয়াথণ 
[ ১ স্বস্তি, সুখ | ভাকের বচন ] 

পৌষে বাত-উপোসী | 
প্রজা জমিদারের বেগুনক্ষেত ।১ 

[ ১ অর্থাৎ জুলুম করিলেও বারমাস লাভের জন্ত বজায় রাখিতে 
হয। বেগুনক্ষেত তঠতে নিত্যই কিছু পাওয়া যায়। নং ১১৬০, 
৫৯৭১, ৬৮৮৯ দ্রষ্টবা ।__প্রজা জমিদারের বেগুনক্ষেত 
নীলকরের প্ররুত মুলার ক্ষেত'--আলালের ঘরের দুলাল | 

প্রজাপতিব নির্ববন্ধ |" 

[ ১ নবীন তপস্থিনী ও লীলাবতীতে প্রযুক্ত । “দি প্রজাপতির 
নির্বন্ধ থাকে দশঞ্চি রোজ ডেড প্রহর বাত্রের পর বিবাহ 
হবেক'__ কেরীর কথোপকথন । ববীন্দ্রন্ণাথের একটি হাস্যাত্ক 
রচনার এইরূপ নাম ] 

প্রণামের চোটে মাথা ফাটে । 

প্রতিগ্রাসে মুড়া।১ 

[ ১ নং ৩৮৭০ ] 

প্রতিবার কি শালুক-স্ুদী*। 
[স্থাদী-শালুক ফুল বা পল্ম, সৌগন্ধিক? শব্দ হইতে | পা_ 
প্রতিডুবে কি শালুক ওঠে ] 

প্রথম বয়সে ন৷ হলে পুত, মায়েব সুখ না বাপেব সুখ । 

প্রদীপের কোলে অন্ধকার, নং ১৪৩ দ্রষ্টব্য। 

প্রভু এলেন ধেয়ে, আজ হবের বিয়ে। 
প্রবাসে উত্তব শির, দক্ষিণ শির ঘবে। 

শ্বশুববাড়ী পূর্বব শিব, শুয়ো না পশ্চিম শিরে ॥ 

প্রবাসে নিয়মে নাভি । 

প্রয়াগে মুড়িয়ে মাথা, মর গে পাপী যেথ। সেথা ।১ 
[১ 'প্রয়াগে মুড়ায়ে মাথা, যাও যথা তথা?সঈশ্বর গুধু। 

৫৭ 



৫৮ 

৫৩১৩ 

৫৩১৫ 

৫৩১৬ 
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'শান্ে আছে--প্রয়াগে মুড়ায়ে মাথা মর গে পাপী যেখা সেথা” 
--প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের বত্বদীপ ] 

প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ |১ 
[ ১ শ্বশ্ববালয়ে বইকাল বাসের দরুণ জামাইয়ের লাঞগ্ছন।। থা! 
--বিবিন! হরিধীতি বিনা পীঠেল মাধবঃ | কদমৈঃ পুগুপীকাক্ষাঃ 
প্রভারেণ ধনঞ্শষঃ ।--আলালের ঘবের ছুলালে উদ্ধৃত। দাসত্ব 
কৰা কি অধশ্ম, হয় না! দেহের ধর্মবম্ম, জানতে পারলে শ্বেতচণ্ম 
ধনঞয় দেয় বিলাতি' - রূপচাদ পক্ষী | প্রথমে কথার কৌশলে 
চেষ্টা করতে হয়, তার পরে ভয় দেখাতে হয়, তাতেও যদি না 
হয়, প্রহারেণ ধনগয়'--নবীন তপন্থিনী ] 

প্রাণটি সখের বটে, খরচ করতে বুকটি ফাটে। 

প্রাণ বড় না, মান বড় ।১ 

[ ১ নং ৭০৭৭ ] 

প্রাতঃকালে প্রাতগূক্রিয়া, বাপ থাকতে ব্টোব বিষা! | 

হল ত হল, নয় ত অনেক কাল গেল ॥ 

প্রাপ্তকালো ন জীবতি ।১ 
[ » নাকালে ঘ্রিয়ত কশ্চিদ্ বিদ্ধ; শরশতৈরপি । কুশাগ্রেণৈব 
সংস্পৃষটঃ প্রাপ্তকালো ন জীবতি ॥ 1 

প্রেমের পাক বিচ্ছেদে ।১ 

[ ১ বিষবুক্ষে প্রযুক্ত ] 

প্রেমের পিত্তি টেনে বার করা 1১ 

[১ “আঃ কি প্রেম করিচি , প্রেমের পিন্তি টেনে বার করিচি? 
_ নবীন তপন্থিনী ] 

ফকিব থেকে দরগা উঁচু। 
ফকির মেরে ঝুলি কেড়ে নেওয়া । 
ফকির হবার আগে ঝুলি কাধে করা । 

ফকিরে ফকিরে ভাই, ফকিরের রাজ্য সব ঠাই! 
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ফকিরের ফক্িকারী ৷ 

ফচকে রাড়ের চুল্বুলনি, জোয়ান রাঁড়ের ছাতা; | 
বুড়ো রশড়ের পুরাণ! কথা, আধবয়লীর মাথা ॥ 

৫২৯) 

[ ১ বন্সস্থেল। ২ কেশবিন্তাস। ৩ প্রাচীন কবির উক্ত 
আছে? বলিয়। নববিবিবিলাসে উদ্ধৃত ] 

ফটকে আটক ।১ 
[১ ফটক -বহিদ্ব র। অর্থাৎ পর্দানসীন হওয়া । “ফটকে 

আর আটক বব না-অম্ুৃত বস্তব তাজ্জব ব্যাপার । “ফাটক' 
পাঠে » বন্দিশালা। “ফাটকে আটক যত বাজে দায় ধরা_- 
ভারতচন্দ্ব 

কণী হয়ে ভেকের ভয়, এ যে বড় বিস্ময় ।” 
১ 'ফণী হয়ে ভেকের ভষ, এ বড অদ্ুত+__বামপ্রসাদ ] 

ফতো জাক;। ফতো জারি করাং। ফতো নবাব: ৷ 
[ ১ 'তেতুলে বাগদী যেন ফিবিশীর ঝাক। বীচি নাক দেখে 
আব রে তাজাক॥--ঈশ্বর গুপ্ত । ২ পরের পোষাক 
পরি করে ফতো জারি'- দীনবন্ধু মিত্রের কবিতা । ৩ অর্থাৎ 
পবের ধনে ব্ডমীগ্রষ। "অন্য কতকগুলো ফতো! বড়মানষ 
আছে'-__আলালের ঘরেবধ দুলাল। (আ) ফত্ুহ -পরান্গ্রহ 
ব। দানলপ্ধ অর্থ ] 

ফতো বাবুর গল্প সার।, 
| ১ অর্থা২ ভিতরে নি বাহিরে বাবুয়ানা। তংকালীন 
বাবুর লক্ষণ নব্বাবুধিলাসে ছষ্টত্য। সংক্ষেপে বদনা নং ৬৪১৮ 
দষ্ঠবা ] 

ফতো লোচ্চার থরে; চটক। 
[ ১ কেশবিন্তাসে ] 

ফফড়-দালালি।১ 
[১ উপরপড়া অনাহৃত কর্তৃত্ব । ফফড়-» (হি) ছল। এখন 
তোর ফৌপর লয়ে ফোপর্-দ(শালি'--্দাশু রায়। নং ৬১৫১] 

ফয়তার; মিঠায় চিন্ নাই, কুঁকড়ার গুয়েও চিন্ নাই। 
[ ১ ফয়তা-(আ) ফতিহ, পীরের দবগায় প্রদত্ত পুজার 
উপচার। যথা--“দবগায় গিয়ে ফয়তা। দেবা ্ষীর'--জামাই 
বারিক ] 

৩৪ 
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ফরসা কাপড়ে ভবসা১ বাড়ে । 

[ ১ পা-মান] 

ফল যদি পাকে, ত ক'দিন গাছে থাকে । 
[১ 'পাকা ফল আর কপিন গাঞ্চে বয় দাশ বায়] 

ফল পাকলে হয মিঠা, মানুষ পাকলে হয তিতা । 
ফলেন পরিচীয়তে 1১ 

[১ একক শযোবেকদলত্ষাবেককা যোতি। শাপিশ্টামাকায়ো ভেদ 

ফলেন পবিচীঘতে ॥ ] 

ফলেব মধ্যে আতমফেল, জলেৰ মধ্যে গঙ্গাজল ।১ 

১ ২১৭৭৩ ] 

ফলেব মধ্যে আম, মানুষের মধো শ্যাম । 

কাপড়েব মধ্যে সাদা, নাবী মধ্যে বাধা ॥ 

ফল্তুনদী১ অন্তুশীলে ।: 
[১ গয়ার নিকটে প্রবাহিভ অন্থঃসলিলা (বাহ অগ্থতশাণা ) 
নদী ( শ্বল/মিতেল আভিপান দ্রষ্টব্য 1 অথাং মাহীর বাভিবে 
প্রকাশ নাই, ভিনার ভিউবে চলে। ২ উভষেব এন 

অস্কুশীলে বছে কম নদী বেদনা গোপাশ উড়ে । কউ কেউ 

ফগ্ নগর মত অন্ত শীসে বইতে লাগলেনাাছুতোম প্যাচার 

নকশা । 'নারীবা প'পটশীলে, জন নদী চু শালো দাশ বায়। 
'ভক্মঠরিব সহবাসে শ্ম্ততলিলা বহিতে লাগিলামদ খা ওয়। 

ব্ড দাষ ] 

ফাঁক পেলে সবাই চোব। 

ফাকা আগযাজ ।১ 

[১ থ্মেন পিন গ্রণিব বন্দুকে । অর্থাহ বাজে কৃখার হাকডাক ] 

ফাকি দিলে ফাকে পড়ে। 

ফ!গুনে আগুন, চৈতে মাটি 

বাশ বেখে বাশের পিশাম'কে কাটি ॥১ 
| ১ খনাব বচন ন' ১২৭ দ্রপ্ঘব্া ] 

ফাগুনে দ্বিগুণ জড়) চেতে কাপায় হাড়। 

ফাটকা কলে আটকা পড়া । 
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ফাটলে পড়ল১ কলা", গোপালায়* নম ।ঃ 
[১ পা-কাটিলে পডিল। ২ পা -নাড়ু। ৩ প|-গোনিন্দায় | 
৪ ফাঁচলে পড়েছে কলা গোপালায় নম দাশু বায়। 'ফাটায় 
পদুডছে কলা গোবিন্দাৰ নন ঈশ্বর গ্রপূ | অগন্প বচনেনু 

জন্য নু ৮৮৬ ডষ্টুব্য ] 

ফাদ পেতে ফাঁদে পডে।+ 

[ ১ নং ৪৮৯৬ | 

ফানুস কখনো চাদ হয় না। 

ফাসির খাওয়া | 

| ১ অর্থাহ ফাপির পুর্দেব অতিবিক্বূপে শেষ খাওয়া ] 

ফিকিরে ধরেছি বগ, পীরকে দেব লাউয়ের ডগ। 

ফিকরে ফকির ।১ 

| ১ ফ্কির পেলেই ফকির করে দা পশশ্দাশ্ু রায়] 

ফ আছে, হুদ নেউ, নত ৬৪৮ পুুব্য | 

ফুঙ্গির; কাছে ছেলে খোজা । 
| ১ বম্মী ফ্গ -বৌছ সন্গানী ] 

ফুট বাড়ীতে লুট পড়েছে । 

ফুটল কাশে ফুরল বাষে। 

[ ১ এবংকালের কাখপুষ্প ] 

ফুটানির১ মামা, ভিতরে কপনি, উপরে জামা | 
[১ জাকের | 

ফুয়ের চোটে আগুন ছোটে ।+ 
| ১ নং ৬৭১৯২) ৬৮৪১] 

ফুরল বাগানের আম, কি খাবি রে হনুমান । 

ফুল ঝরে ত কাট। ঝরে না। 

ফুলে নেই গন্ধ, চোখ থাকতে অন্ধ । 
ফুলের থায়ে মুচ্ছা যায়।” 

| ১ তুমি যে মানী অভিমানী ফুলের ঘাটি সয় না'_দীশ বায়। 
ফুলের ঘায় মুচ্ছ? থান্, দৌড়োবার ধূম দেখ-সধবার 
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একাদশী | “কেন মশায়, ফুলের ঘায়ে মুচ্ছ] যান্ না কি? 
গিরিশ ঘোষের গৃহলক্্ী। কালিদাসের বঘুবংশে অগ্জরের পশ্ী 
ইন্টুমতী আকাশচ্যুত ফলের মালার আঘাতে মৃত্তামুখে পতিত 
হন।- নং ১০৮৯১ *৮৮৫ 

ফুলেখ দায় ছোট গলায় । 

ফুলের মধ্দো মালা, কুঁদমের মধো শাশা, নং ১৯১৪ জুষ্টন্য | 

ফুলেব শোভা! ভোমরা, গাইয়েব শোভা চোমবা1১ । 
[ ১ পুচ্ছলোমের চামর] 

ফুলের সোহাগে সটাব, আদর । 

[ ১ সট। ফুলের কেশব ] 

ফেউ লাগা, নং ৫৫৫২ দ্রষ্টব্য । 

ফেন খেয়ে গোলাপজলে জাচানে। 1" 

[১ ন* ২৬৫০ ] 

ফেন থেয়ে ম'ল বাপ, বেটাব নাম পরতাপ। 

ফেন দিয়ে ভাত খায়, গল্পে মাবে১ দই । 

মেটে ছ'কোয় তামাক খায়, গুড়গুড়িটা কই ॥ 
[১ পাবাক্কি (* বাক্যে ) মাবে। ২ নং ২১৮৯] 

ফেল কড়ি মাখ তেল, তুমি কি আমাব পব। 

ফোকলা মুখেব চুন, বডই খাওয়াৰ ধুম। 

ফোকলা দাতে মিশি, জিল+ দেখিয়ে হাসি । 
[ ১ জিল্লা, চিকপাই ] 

ফোঁটা করে কপাল জুডে, ঘাড় করে কাঁতি। ৰ 

দিনে করে সাধুগিরি, চুবি সাবা বাত ॥ 

ফোড়ন দেওয়া ।১ 
[ ১ মধ্যে মধ্যে উত্তেজক বুকনি দেওয়া ] 

ফোডার ওপর বিষফোডা, নং ২১২১ দ্রষ্টব্য | 

ফোড়ার চাম ছি'ড়ে খাওয়া 1১ 
[১ অত্যন্ত রপণ ] 
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ফৌপরা »ঢে'কির পাড়ে গুমর ৭ |, 
[ ১ পা ফাপা। ২ পা-এক বেশি, এক সাব । ৩ পা--ঠেটা 
ঢেকির বাগ্য বড] 

বংশে (বা! কুলে) বাতি'দেওয়া১।, 
[১ উজ্জ্রল কৰা অর্থে। ১ দই কুলে দিয়া বাতি, জীবন 

ত্যেজিলা সতী? -কবিকস্কণ। “তোর পাকে আমার মবিল 
বেট।নাতি। একজন না রহিল কুলে দিতে বাতি 1১ -মাণিক 
গাঙ্গুলি । বাচ্ভারে বাতা মোব বশে দিতে বাতি,--ঘনরাম 
চক্রবর্তী | রান্ণ সম্বন্ধে কুত্িবাসের লঙ্কাকাণ্ডে এক লক্ষ 
পুর তোর সওযা লক্ষ নাতি । এক জন না বাখিব বংশে দিতে 
বাতি ॥' এই নাক্যটিও কিঞ্চিৎ পন্িবন্তিত হইযা ( “তোর; 
স্থলে তার” ও এক ছন না বাপিবা স্থলে কেহ লা বুহিল আর, 
প) স্বতম্ব পবাদ হই গিয়াছে । বিংনে যেন দিতে বাতি 
নাতি থাকে কে ঈশ্বর প্রপ॥ কে আছে সে নর ধন্ত কুলে 

দিতে বাতি'- হেমচন্দ্র বন্দোপাপ্যাধ | 

বইয়ের পোকা । 

বউ উঠতে ঠাই পায় না, উঠানজোড়া দাসী |; 
[ ১ ন ৪৯৮ ] 

বউ গিন্নী হলে তাৰ বড় ফবফবানি | 

মেধ্ভাঙ। বোদ্ধ,র হলে বড় চড়চড়ানি ॥ 

ব্উ জর্খ কিলে ইত্যা পি, শং ৩৪৩৫ ভষ্টব্য। 

বউটি ভাল বটে, টৌকনা১ খেয়ে বাটনা কাটে । 
[| ১ টোকুর বা ঠোকর, আঘাত অর্থে ] 

বউ নয় ত হীরে। 

কাল দিয়েছি পাঁটের শাড়ি, আজ দিয়েছে ছি'ড়ে। 
[ ১ পট্টবন্তর , যোগেশচন্দ্র বায়ের শব্দকোষে পাট? ভর্টব্য ] 

বউ ন৷ বোবা বউ না বাব! । 



€৩৪ বাংল! প্রবাদ 

৫৩৭৮ বউ না রে বউ না, গরল ডাকিনী। 

দিন হলে মানুষেব ছা, বাত হলে বাধিনী ॥ 
| ১ পূর্বধঙ্গের শ্রবাধ | 

৫৬৭৯ বউ বড় রাজী, তাৰ আবার ঠাকুরঝি । 
[১ নামবিশেষ ] 

৫৩৮০ বউ বিয়ল বেটা, গাই বিয়ল নই। 

প্রাণ ধ'বে এ কথা কি কাবেও বলি সই ॥ 

৫৩৮১ বউ ভাঙলে শবা, গেল পাড়া-পাড়া । 

গিন্নী ভাঙলে নাদা১, ৪ কিছু নয়, দাদা ॥২ 
| ১ এক রকম কলসী। ২ নং ২৫২9, ৮ ৩৫ 

৫৩৮২ বউ মরে, উলপু পড়ে, ঘরে-ঘবে বিয়ে করে । 
| ১ পাত্রী মরে শ্রু ডে. ঘরে ঘরে উলু পছে ] 

৫৩৮৩ বউমা, ক্ষীব রইল খাবে। 

যদি খাবে ত যমেব বাড়া যাবে ॥১ 
| ১ লোকের সামনে « আছালে বউক্ষীগকী শ্বাশ্ুদানু ভন্ড 

৫৩৮৪৭  বউয়েব চলন-ফেবন কেমন, তুকী ঘোডা যেমন । 
বউয়েব গলার স্বর কেমন, শালিক কেঁকায় যেমন ॥ 

৫৩৮৫ বউয়ের গাষে কি হাত উঠায়, 
লোক ফ্েেখিয়ে বালিশ কিলায়।১ 

| ১ ০৮১৩৩, 

৫৩৮৬  বউয়েব পাঞ্জ। ভাবি পা গোপা, বটকে কিছু বলো না, দাদ 

৫৩৮৭ বউায়ব বাগ বেবালেব ওপর, বেরালেব রাগ বেড়ীর গওপব। 

৫৩৮৮ বক কি কখনো ময়না হয়, জলের দিকে চেয়ে রয়?! 

৫৩৮৯  বকৃতাব" মাগ মরে, কমবকৃতার ঘোড়া মবে | 

[১ বকৃতস্ভাগ্য। পা-_াগ্যবানের। ২ পাঁঅভাগার । 
৩ িক্তাপ মাগ মরে, কমবক্জার ঘোড়া মরে, রা 
ফল্লে।-_জামাই বারিক। এতদিন পরে আনলেম বুড়ো 
বিটী আমার মঙ্গলের জন্য মরেছে, বক্তার মাগ মধ়্ে, কমবন্তশর 
ঘোড়া মরে'--বিয়েপাগলা বুডে। ] 
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বক-ধাম্মিক 1১ 
[১ সংবক পরুমধান্মকঃ (রামায়ণ )| “যখন এই ব্ক- 
পাশ্সিকদের ঠাটা কর তথন যেমন গিঠি লাগে দ্বিজেন বারের 
সাজাভান। বকা পান্মিকটির মত আসছে 'আাশে বেবিছে 
গেলাম? প্রভাত মুখোপান্যায়েৰ নবীন সন্যাসী ] 

বকধ্যান ।+ 

| ১ বিকপানে আছে ঘোডাচোর- কবিকঙ্গণ ] 

বক বকুল চাপা, তিন পতো না* বাপা। 

[ * পা-বাতীতে ন| দিও] 

বক-বিড়ালে ত্রঙ্গাজ্ঞানী ।১ 
[ ১ গতোম প্যাচার নপুশা । 

বগল বাজানো |” 

[১ আনন্দেপ উদ্লাসে 'মঙ্গীণা শনিঘা বগল বাজাইয! নেচে 
উঠিপ'-_আলালের ঘবেব ভুলীল ] 

বগলে কাস্ছে, খে ছে বনময়। নহ ১৬হ৯ জষ্টব্য | 

বগলে ছুবি, মুখে বাম-নাম 1১ 

[ ১ পা_গামনীম মুখে ছুপি বেখে বুকো নত ৬৪১৩] 

বগ। চাল কোট, বগী আলগো । 

বচনে কো দরিপ্রঃ। 

বচনে জগৎ তু, বচনে জগৎ রুষ্ট 1, 
| ১ নং ৭৬৯ এ 

ব্ছর অশ্ুর ছাতু খেন্, বউ গো তাও লাগে ঝাল। 

বজ জীাটুনি১, ফস্কা গেরো |? 
[১ পাঁ--এটে বীধন। ২ “াবী দিয়ে কোখায় রাখবে, বত 
আটনি কফস্কা গেবরো'- গিরিশ ঘোষেব নলীবাম ] 

ব্জপাতে বরামন।ম, নং ৫৮২৫ জষ্টবা। 

বড় করলে বামন শকুনি উদোম৯ ক'রে ঠোট । 

হাড়গিলেতে হা করেছে, চড়,য়ের দেখ চোট ॥ 
[ ১ উন্মুক্ত ] 
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বড় করে পাতলে পাত, ওজন করা আছে ভাত । 

বড় কুটুম ।+ 
| ১ শ্ালক | নং ১৭৯১৪ | 

বড় কেটে নড়, অশথ কেটে বসত কর১। 
[১ নং ১৭২] 

বড় ক্ষিদেয় পাটকেলে কামড়। 

বড় গাইয়ের বাছুর । বড় গোলার তলা । বড় বিলের বক। 

বড় গাছে কাছিঃ বাধা । 
[ ১ পাদ , নৌকা ] 

বড় গাছে বড় খড়+।২ 
[ ১ পাঁ-বড গাছেই ঝড লাগে, বড় গাছে ঝড় বাধে, বড 
গাছ ঝড সয়। ২ বড গাছে বড ঝড হলেই বড হুফর'_ 
দাশু রায়। “বড় ঝড় বড গ্রাছ বই লাগে শা গোবিন্দ 
অধিকারী । 'বড গাছেই ঝড লাগে'-আপগালের ঘবেব 
গ্ুলাল ] 

বড় গাছেব তলায় বাস, ডাল ভাঙউলেই সর্বনাশ । 

বড় গাছের ফল কম, ছায়। বেশি । 

বড গা! তার মাঝের পাডা, ন" ২৭৮৯ দ্রষ্টব্য । 

বড় গেরাসে লক্ষ্মী ডবায়। 

বড় ঘর শুকায় না। 

বন্ড ঘরের” বড় কথ1খ গবীবেন ছেঁড়া কাথা । 
| ১ পা--বডলোকেব । ২ হালদার ঠাকুরপোর বেয়ানের 
তাতি অপবাদ ছিল না? সে বড়লোকের বড কথা বুঝি? 
_-শরতচন্দ্রের রমা ] ৰ 

বড় ঘরের বড় কথা, বল্্লে কাটা যায় মাথা ।১ 
[' জামাই বারিক ] 

বড় দাদার মুখে দাড়ি নেই, ছোট দাদাব মুখে দাঁটি। 
বড় নদী, বড় মানুষ, বড় রাস্তা, কাছে না থাকাই! 
বড় নাক, তার গৌঁফের বাহার । 

[১ পা--ভাত্বি ] 
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বড় নাম যার, পোদ ফাটে তার ।১ 
[১ পা নাম বেরল যাঁর, পৌঁদ কাটল ভার, পৌদ কাটগ 
কার নাম ডাক হল যার ] 

বড় পাখী ছিলেন, এখন ছুগ গোটুন্টুনি) হলেন ।ং 
[১ ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষ। ২ “গুরু মহাশয়ের গুক্ত্ব একেবানে 
লঘু হইয়া গেল-_-তিনি বৃহৎ পক্ষী ছিলেন এক্ষণে ছূর্গটুন্ট্রনি 
হইয়া পঠিলেন*--আলালের ঘরের দুলাল ] 

বড় পাটি পড়ে রয়, বসবার কেউ নেই। 

বড় খামার পড়ে রয়, চষবার কেউ নেই ॥ 

বড় বউ বড়ালের ঝি, কোণে বসে কর কি। 

মেন্গ বউ মেঝের মাটি, সকল কথায় ঝাঝের আটি১। 

সেজ বউ সেঁজ্রনী* সব কাজেতে এগুনী। 

ন? বউ নত্তাৎ, সকল ঘরের কত্তা । 

নতুন বউ নথনী€, শেওড়া গাছের পেত্রী। 

ছোট ব্উ আতরের শিশি, ছোটঠাকুরপোর গৌফে ঘসি* )' 
| ১ পা-বঝেঝে উঠি, ঝিকবে উঠি । ২ স্নেছুতি বা সীজের 
বাতি? ৩ এগিয়ে যায়। পা সেজ বউ উনানের বুক, সকল 
কথায় পোড়ার মুখ । ৪ নেতা বাঘর নিকাহবার নেকড়া ? 
৫ যার নাকে নথ। ৩৬ পা ঞছ্োট বউ এলাচের গুড়ো 
ছোট্গঞকুবপোর প্রাণ-জুড়ো। ৭ ডাকের বচনেও পাওয়া যায় । 
এই প্রবচনের বূপান্তরের জন্য নং ৮৯৫৭ জষ্টব্য ] 

বড কেও কেটা নয়, নং ২০০৫ ছষ্টবা। 

বড় বন্তী হয় যে, বড় কতা নয় সে। 

বড় বড় বানরের বড় বড় পেট। 

লঙ্কা ডিতৌতে১ সব করে মাথা হেট ॥২ 
[১ পাযাইতে সাগর পারে। ২ নবীন তপস্থিনীতে উদ্ধত ] 

বড় বড় হাতী গেল তল ইত্যা্চি নং ৮৬৮১ দ্রষ্টব্য । 

বড় বাড়লে ঝড়ে ভাঙে।, 

[ ১ নং ৪৯১ ৫৮৮৪ ] 
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বড় বাড়ী তাব ঢেঁকিশালা । 
[ ১ পা--ভাবি ] 

বড় বাড়ীব বেরালটাও বড়লোক । 

ঝড়১ বিয়ে তাব ছু'পায়ে আল্তা |, 
| ১ প1-ভারি, কোন্ বা। ২ গিরিশ ঘোমেব বাসর শাঁটকে 
উদ্ধৃত ] 

বড় ভক্ত রামানন্দ, পেট ভরলে আনন্দ? । 
| ১ সহ৫২০৪। 

বড ভাইয়েব মাগ নেই, সেই ভাবনায় ঘুম নেই । 
বড় ভাত তার ডান তাত । 

বড় মাছে জাল টেড়ে। 

বড় মাছেব কাটাও ভাল ।, 

| ১ 'মোসাভেবর। বলে-২বঙ মাছের কাটটাও ভাল - গিরিশ 

ঘোষের হারাশিশি । ন" ২৩৭৬] 

বছ মাছেক কাটা, ঘন দুখের ফৌটা ইত্যাদি, ন" ১৩৭৩৬ দ্রঈবা। 

বড় মানুষ মান, তাঁৰ সোনাব ধনুুকখান । 

বড়মান্ৃষের কাণ আজে, চোখ নেই | 

[ ১ শ* ৭১৮৮ ] 

বড়মান্ুষের ছেলে দলা বিচালেও মিছবি | 

গরীব মানুষের ভেলে মিছরি চিবালেও দলা ॥ 

বড় মুখ ছোট তওয়া | 

বড়র গোস। তাতে, লঘু গোসা দাতে। 

বড়র পিরীতি বালির বাঁধ। 
ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাদ ১ 

[১ ডারতচন্তর। আলাপের ঘরের দুলাগে উদ্ধৃত 

বড়র বড় ছোটর ভোট । 

বড়লোকে কথা কয়, সবে বলে জয় জযু। 

বড়লোকের আন্তাকুড়ও ভাল ইত্যাদি, নং ৬১০৪ দ্রষ্টব 
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বড়লোকের ধন হরে রাজা বেশ্যা পার্থচরে। 

বডলোকের১ ভালবাসা, গেরস্থের খাসীপোষা 1২ 

| ১ পাাজারাজডার। 

বড়শিতে মাছ গাঁথ। |; 
[ ১ 'গাখিছু ধটিনে মাছ আন কোথ। যার ভবিতিচন্ত্র ] 

বড সম্বন্ধে দাদা, তায় নালতে; শাকে আদা |? 

পাঁঁব্ড আমার, বাপ না । ২» পা-খুডোব। ৩ নৃহ 
স্ 

৩৪৯ | 

২ কহ ৫ ১৮৫ ] 

[ ১ 

৬ & 

বড হও যদি পার, নহলে বড়নন আশ্রয় ধর । 

বড় হবে ত ভোট হ৪।১ 
। ১ লং ৭৭১ ] 

বড় হাঁড়ির আমানিও মিঠে। 

বড়াই বুডী।১ 

| ১ বৃন্দাবনণ যে উতুব। বুদ্ধ। ছিল রাধাক্লফের মিপনের দূতী । 
ব৬+ঞায়ী নডী যেকোন অতি বৃদ্ধা নারী )। যে ক্ষ 
বালিক। কথার পা বেশে বুদ্ধার অগকরণ করে তাহার প্রতি 
পরিহাসে প্রযুক্ত হয় ] 

বত্রিশনাডীছেড়া ধন।১ 

| ১ অথাং সগ্চাশ। 

কামিনী ] 

বনগায়ে শেয়াল রাজা: 1২ 

| ১ পাবনগাধে খটাশ বাঘ। ২ “দেখলেই চেনা যাঁয় উনি 
একজন বনগার শেযাল বাজ্া'-হুতোম প্যাচার নকৃশা | 
'বনদেশে” পাঠ শবতচন্দ্রেব গৃহদাহে আছে ।- ন" ৪২৬] 

বন থেকে বেরল টিয়ে, সোনার টোপর মাথায় দিয়ে ১ 
| ১ হে্যালি, অর্থ-_আনারস। কিন্ধ বাঙ্গেও প্রয়োগ হয়। 
গিবিশ ঘোষের মুকুল-মুগ্চবায় উদ্ধত ] 

বন থেকে বেরল সাপ, ধরতে পারে না রোজাব বাপ। 

বন পোড়ে; কিন্তু মূল পৌড়ে না। 
[১ পা-" বনে আগুন দিলে বন পোড়ে | 

“বড বাণীব বত্রিখনাডীঞ্ডো ধন ---ক্মূলে 
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বন পৌড়ে সবাই দেখে, মন পোড়ে কেউ দেখে না।+ 

[১ 'বন পোডে আগ বড়ায়ি জগঞ্জনে ভানী। মোর মন 

পোড়ে যে কুক্তারের পণী 1 ্ররুষ্ককীর্তন ] 

বনবাস দেওয়া ।* 

[ ১ এই বার ছোট বাণীর মাথায় ঘোল ঢেলে ঢাক বাজাতে 

বাজাতে বনবাস দেবে জামাই বারিক ] 

বনমান্ত্রষেব হাড় ।১ 

[ ভেল্কিতে লাগে ) 

বনযুবগী ছিষে গীবের ধাব শোধ । 
বন কাখে বাঘে, বাঘ রাখে বনে ।১ 

| ১ সং-সি'হৈবিহীন" তি বনং বিনশ্তেৎ সি! বিনশ্বেষুধ। তে 

বনেন'- মহাভারত, উদ্ধোগপন্দ, ৩৭৩ নখ ৭৯১৭ ] 

বনে আঙঞ্চন আব মনে আগুন । 

বনেদি ঘবেখ সাবকুডও১ ভাল। 
[১ গোবরু বাখিবার স্থান ।--শহ ৩১৪9] 

বনেদি হতেও তিন পুরুষ. যেতেও তিন পুরুষ । 

বনেব বাঘেব চেয়ে মনেব বাঘে খায় ।? 
[১ পা-বনের বাঘে মাপে না, মনের বাঘে মাবে ] 

বন্ধীবে যে সন্দ' কবে, সে সকলেব আগে মবে। 

[ ১ সন্দেহ ] 

বন্ধ্যা নাবীব অন্ধ পুত্র টাদ দেখতে পায় ।১ 
[১ নিতান্ত অসন্ভব ঘটনা ] 

বন্ধ্যা নারীব পুত্রশোক। 

বয়ল বাড়ে আব দোষ বাড়ে। 

বয়স যায় উদ্ধগতি, বুদ্ধি যায় অধোগতি । 

বয়সে চুল পাকে, কিন্তু বৃদ্ধি পাকে না। 

ব্যসেতে বিজ্ঞ নয়, বিজ্ঞ হয় ত্বানে ।১ 

[১ কমলাকাস্ছের দ্ধরে ও ছিজেন্দ্র রায়ের ভীর্ষে উদ্ধৃত ] 

বয়সে নবীন, বুদ্ধিতে প্রবীণ । 
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বয়সে বড় বোনাই বাপের ধাক্কা ।১ 
[১ লীলাব্তী ] 

বয়সের গাছ পাথর নেই ।ং 

| ১ পাবপপসে। ২ অর্থাৎ এত বৃদ্ধ যে বয়দ কালের গাছ 
শাথর ধ্বংস হইয়া গিয়াছে । বিম্সে না দেখি গাছ পাথরু 
বঙ্মীক'_ভারতচন্দ্র | বিয়সে গাছ পাতর নাই, কিন্ত আজো 
কেউ পন্ুচক্ষু দেখতে পেলে না” নবীন তপস্থিনী ] 

বযসেব বুড়ো নয় আয়েশের বুড়ো । 

ববং বামান্ন রাবণাত।” 

| ১ সঙ্কটে পড়িয়া মারীচের উক্ডি। 
মন্তব্য“ বাবশাদপি। 

রাবণ 1] 

বর-কনের দেখা নেই, শুক্রবারে বিষে । 

বব নয়, যেন চোব। 

বব নাচে বব্ণী নাচে, কনেব হবে মন। 

মাথায়-মাথায ভাবনা ভাব, যাব দিতে হবে পণ ॥ 

বর-সোহাগী নাচন চায়, মাগ-সোহাগী ঝাঁটা খায়। 

ব্গীৰ হাঙ্গামা ।: 
[ ১ অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে মহারাষ্ট সৈম্তল কর্তৃক পুনঃ 
পুন, বঙ্গ আক্রমণ ও লুঠতরাজ ৷ ইহার ম্থৃতি ছেলেতৃলান 

ছডাতেও রহিয়াছে_-“খোকা ঘুষোলে! পাছা জুডোলো বর্গ 
এলো দেশে? ] 

বগীব শিশ্নী, মোল্লাব মোচ্ছব , পাদবিব হবিনাম | 

[ ১ বৈষ্ণব সম্প্রদীছেব মহোৌৎসৰ ] 

বর্টচোরা১ আম ।, 

[ ১ যাব গ্ররূত বর্ণ অপ্রকাঁঙ্ত। ২ বা ব্ণচোরা আব, 
এদের চেনা ভাব হুতোম প্যাচাণ নকৃশা। কলিকাতার 

শোক চেলা ভার। অনেকেই ব্ণচোরা আব। তাহাদিগে 

প্রথমে এক রকম যৃ্তি দেখা যায়, পরে আর এক রকম মৃদ্ধি 
প্রকাশ হয়--আলালের ঘরের ছুলাল। “কিন্ত এমন ব্ণচোবা 

ঞামাদপি চ মর্তব্যং 

উভাভযাং ঘদ্দি মর্ভব্যং বরং রামান্ত 
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আবের মত থাঁকিতেন যে, কাহার সাধ্য তাহাদের প্রতি কোন 
দোষারোপ করে,-মদ খাওয়। বড় দায়। 'দাদাটি দেখছি 
বর্চোরা আম, বাইরে থেকে ধর্বার জো নেই”-শরহচন্ের 
শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব] 

বর্ধরের ধনক্ষয় ।১ 

[১ সং-যেন তেন প্রকাবেণ বর্বরস্ত ধনক্ষঘুং ] 

বধা গেলে নদী, বুড়ে৷ হলে সতী । 

বরাকের*দানীং সোনায় সাধ ।* 

[১ বরাক-্তুচ্ছ বস্ব। ২ দানীস্দাতা অথবা তাঙ্ব ল- 
বিক্রয়ী। যে চোরাই মাল রাখে, এ অর্থেও পানী" শবের 
প্রয়োগ আছে । ৩ জ্ঞানদাস ] 

বরাতে নেইক ঘি, ন" ১৩৯৩ ডুষ্টবা। 

বরিষাতে বিনা ছাতায় যায়, পানি দেখিয়া তরাসে ধায়। 

দিয়া, পাতে খায় দুধ, ডাক বলে--সে বড় অবুধ ॥২ 
[১ ছিন্ন। ২ ভাঁকের বচন] 

বরের ঘরের মাসী, কনের ঘরের পিসী ।* 
| ১ পা-পিসী। ২ পা-মাসী। ৩ বরের মাসী কনের 
পিপী সেইরূপ প্রকার গোপাল উড়ে । ভাষা কথায় বলে-- 
বরের ঘরের পিসী, কনের ঘরের মাপী, আপনি এ ভাই” 
বিম্েপাগল। বুডে 

বরের মাও মা, কনের মাও মা। 

বরের মাথায় চাপা ফুল, কনের মাথায় টাকা । 
এমন বরের বিয়ে. দেব, যার গৌফজোডাটি পাকা ॥ 
বলং বলং বাহু বলম 1১ ৃ 

[১ নং ৩৩৭৭ ভ্রষ্টবা। "মিনিট ছুইতিন তর্কাজফর পরেই 
বল বলং বাহুবলং--পরংচন্দ্রের শ্রীকান্ত ২য় পর্ব? 

বলতে গেলে জাত থাকে না ।১ 
[ ১ ন€ ১১৬২] 

বল্তে পারি, কইতে পারি, সইতে পারি না । 
খেতে পারি, নিতে পারি, দিতে পারি না। 
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বল্তে পাবি পদে পদে, বল্তে দেয় না ফট্কা মদে । 

বলদা বুঝে মার ।, 
| ১৬1০৬ 611৫ 0% 8110 0102. 50107710160 । 

বলদে আর বব্বরেতে শষ্টি করে রক্ষা । 

চতুর পণ্ডিত জনে দেয় 'লাকশিক্ষা ॥ 

বল্ দেওরা রে, এর বেওরা* কি। 

নন্দাইয়ের কোলে কেন শোয় না ঠাকুরঝি ॥ং 
[১ ব্যাপার । 
একাদশীতে এত] 

বল্ব বল্ব মনে করি, বলতে লাগে ভয়। 

।নধ'নী পুরুষের কথা রয় কি না রয় ॥ 

বল বল কর তুমি গীচায় পড় না। 

বিয়া বিয়া কর তুমি টাকায় দড় নাঃ ॥ 
| ১ লন" ৩৫৫৬ ] 

বল বল তিন বল। 

ভোজনে অন্বল, শয়নে কম্বল, মরণে রাম বল' ॥ 

বল্বার সে কথ নয়, বল্বই বা ।ক। 

বল্লে যে ধরম যায়, রইবেই বা কি 

বল বুদ্ধি ভরসা, ভিন তিরিশে১ ফরসা 1২ 

| ১ প1- চলিশ পেবালে , ডাঁক পঙ্লেই । ২ পা- বল বপ্দি 
যত তিন দশে হত।- বল বাদ্ধ ভন, সব কাঁরে পড়লেই 

ফরস।'-দ্বিজেঞ্জ বায়ে কক্ষি-অব্তার ] 

বল্ মা তারা, দাচাই কোথা । 

বল্লে১ মা মার খায়, না বল্লে; বাপ এটো খায়। 
[১ পা-বলি ত। ২ প। না বলি ভ। ৩ পা- বাপ বিডাল 
(বাবেউ)খায়। হি-কহু তোমামারীজ্ায় ন কহ তো 
বাপ খু খায় ।--গলের জঙ্থ ভারতী, ১৩০৪, পৃহ ১৫০-৫১ 

্রষ্টবা ] 

পা দেওরা রে এব বেওরা। ২ সধবার 



৫৫০৩ 
৫৫৭৪ 

৫৫০৫ 

€৫০৬ 

৫৫০৭ 

৫৫০৮ 

৫৫০৯ 

৫৫ ১০ 

৫৫১১ 

৫৫১২ 

৫৫১৩ 

৫৫১% 

বাংল! প্রবাদ 

বল! সহজ, করা কঠিন। 

বলীর ঘাঁম, নির্ধলীর ঘুম । 

বলেছিলাম হল না পদী, ঘরে গিয়ে খা' ।+ 
[ ১ ণং ৭১৯৩ ] 

বলেছিলে ত এই, মুখের সে ভঙ্গী কহ। 

বলে ছুধ, বেচে ঘোল। 

বলে না হলে ছলে, নইলে রসাতলে। 

বলে লোকে যত, ফলে কি আর তত ।১ 
| ১ ন্" ৬৯৭৫) ৭৩৯৭ | 

বম্তে জানলে উঠতে হয় না।১ 
| ১ নব" ২২৬- ] 

বস্তে জায়গা! পেলে, শোবাব স্থান মেলে । 

বস্তে: পেলে” শু.ত চায় ।৩ 

| ১ পাখেতে। ২ পাব্সতে পাধ না। 

“ভিক্ষুকপাদপ্রসারণ লৌকিক ন্যাষে সহিত তলনীয় 
বলে বম্তে পেলে শুতে চায়”-নবনাটক ] 

বস্বি ত ভেলে ধর্, উঠবি ত কাঠ১ কাট, 
[১ পাঁপাট । ২ পাঁ-উঠবে ত ছেলে ধরবে, বস্বে ত পাট 
কাটবে, বসণি ত ছেলে নে গ্রাড়ালি ত পাট কাট ] 

৩ সংস্কৃত 

“এ যে 

ব্স্লে দণ্ড দাালে কোশ ইত্যাদি, নং ৪০২৮ অষ্টব্য | 

বন্ুধাবাব ফোটা ।১ 

[ ১ আত্ুদয়িক শ্রাদ্ধেপ অনু্।নে গৃহভিত্তিতে সিন্দুর ও ত্বতেৰ 
ধারা। মন্তাভাবতের আখ্যায়িকায় কথিত আছে, খধিদের 
শাপে চেপিরাজ উপরিচর বন্থ পাতাণে প্রবেশ করিয়াছিলেন, 
বধ্চভক্ত বন্থুর উদ্দেশ্টে নাকি এই অনুষ্ঠান ।-4আমরা এমন 
চাই খে, বন্বধারার মত ফোটা পড়বে, থাই'-_. 
আলালের ঘ্বরের দুলাল ।--অহু্টানটি প্রাচীন, ॥থা কবিকন্কণে 
-'ঘবত দিয়া সাত ভাব্খা কাথে দিল বন্থধারা, কৈল নান্দীমুখের 
বিধান] 
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বসুধৈব কুটুগ্বকম্।, 
[২ অয়ং নির্জঃ পরো বেতি গণনা লখ্খুচেতসাদ। উদ্দার- 
চ রতানাং তু বহুখৈব কুটুম্বকম্ ॥] 

বসে খেলে কুলোয় না, কবে খেলে যুরোয় না। 

বসে খেলে, রাজার গোলাও* ফুরোয়। 
[১ পা-ঝিন্রক দিয়ে খেলেছ। ২ পাশাকুবেরের ভাগ্ডারও ] 

ব'সে না থাকি বেগার১ যাই,* বেগার গেলে খেতে পাই । 
[ পেট-ভাতায় পাধাতাযূলক কাঙ্গ। ২ "চাকরী ফতদিন 
ওতপিনত ভাল বসে নাথাকি ব্যাগার খান, জান তো 
শরহচন্দ্রের শ্ুকান্ত -ম পি ।-নহ ৫ ৬৬] 

বসে বষে ক্র কি, খপেব পোদ পেযদা দি? | 

বসে বসে লেজ নাচা। 

ব'সে বারো, শুয়ে তেরো ।১ 

[১ নং ৭৫৮ ] 

বহ্বারস্তে লব্ুক্রিয়া |; 
[১ নং ২৩। বিহ্বারভে হয় বা লঘুক্রিয়া--দাশু বায়। 
“কমিটির হাতে দিও শা, দিও না, দিও না, বহুবারস্তে লবুক্রিয়! 
হয়ে পডবে? সধবার একাদশী | 

বাইরে গেলে শরার* কাজী, ঘরে এলে ঘরের গাজীং । 
[ ১ শরীয়ৎ স্ধশ্ম। ২ বীর পুরুষ ] 

বাইরে* গোরা ভেতরে কালো, 
মাকাল ফলকে চিনলাম ভালো ।১ 

[ নং ৬৫৩১] 

বাইরেতে লেপা-পৌছা ছুধের মত সাদা। 

ভেতরেতে চোদ্দ কোটি শয়তানের দাদ! ॥ 

বাইরে যাতিনীপানা১ ভেতরে এ)লখানাং | 

[ ১ যতিনী স্বিধবাঁ, সন্যাপিনী । ২ কোষাগার । নং ৬৫৮১ 
৭০০৪ ] 

৫9৫. 

* 'বাহির' প্দও জষ্টব্য | 

৩৫ 
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বাংলা প্ররাধ 

বাইরের জামাই মধুনূদন, ঘরের জামাই মধো। 
ভাত খাওসে মধুসৃদন, ভাত খেসে রে মধো ॥ 

বাইরে হাসিখুশি, ভেতরে গরলরাশি । 

বাইশ লাখেৰ গাড়ি৯, তেইশ লাখের জুড়ি। 
ছয় হাজার ঢেঁকি পড়ে, দেউলে মোষের মুড়ি ॥ 

[ ১ পাশখাড়ি ] 

বাউরির লক্ষ্মী ছাড়ে ইত্যাদি, নং ৮৬৪৫ ভুষ্টব্য। 

বাউলের ঘরে গরু । 

বাঁক! শীতে মরে, বোদে শুকায়। 

বাকা সি'থে, লম্বা ছোট১, তবে জানবে পঞ্চকোট 
[১ কাছ! বা পরিধেয় বস্ব ] 

বাকি থুয়ে যে লাভ গণে, গু খায় সে বাপের সনে 
বাকি বাক্য বাটপাড়ি, এই তিনে দোকানদারি | 
বাকি রাখলেই ফাকি । 
বাক্যে পর্ধত, কাধ্যে তুলাকাব; । 

[১ পা--তিলাকার ] 

বীচলে কত দেখব আর ছু'চোর গলায় ইত্যাদি, নং ১৭৪১ দ্রষ্টব্য | 

বাগদীর পুত, যেন যমদূত |” 
[১ নং ৩৬৮৩ ] 

বাগবাজাবে গাড়, হাবিয়ে ডঙ্কা মারে মীরবহরে । 
বাঘ বুড়। হলেও রাগ ছাড়ে না। 

বাঘ-ভালুকেব রাজ্যে থাকি, মনের কথা মমেই রাখি।১ 
[ ১ রূপকথা হইতে ] 

বাধ-রাজার মন্ত্রী দাড়কাক। 

বাঘে ছু'লে আঠারে। থা ।, 
[ ১ কারণ একবার ধরিলে অঙ্গের নানা স্থায়ী ক্ষতবিক্ষত হল ] 

বাঘে খায় খে? নেই, কাটাবন দিয়ে যেন ন] টানে ।, 
[১ নং ৬৫০১] 
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বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাওয়ান, নং ৪৬২+ ভরষ্টব্য | 

বাঘে মোষে১ যুদ্ধ হয়, উললুখাগড়াবৎ প্রাণ যায়। 
[ ১ পারাজায় বাজায়, মোষে মোষে) ফাডে ষাডে। 
২ উলুখড। পা-নপখাগডার। প্রবাদের রূপান্তর ন* ৭৫৬৯, 
৭৮৩ ৭ ] 

বাঘেব আড়ি ।) 
[ ১ বলবান শক্রর আক্রোশ ] 

বাখেব আবাব গোব্ধ |" 

[ ১ “বাঘের গোবধে কি ভয় 7, পুনশ্চ, বাঘের কি মনে মাছে 
গোববের ভয় ?--ঈশ্বর গুপ্ত] 

বাঘেবও চক্ষুলজ্জা । 

বাঘেব১ গরু-রাখালি।* 

[ ১ পাঁবাঘের কাছে । ২ নং ৩০৩১] 

বাঘেব ধবে ঘোগেব১ বাসা ।২ 

[ ১ থোগ বাঘের শক্রবিশেষ জঙগ্ত, 16000] 0000151800৩ ) 

অপেক্ষীরুত দুর্বল হইলেও জাতবৈরী, বাঘের বাসায় লুকাইয়া 
বাঘের ছানা খাইয়! ফেলে। ২ “বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা+-- 
দাশ রায়! 'মনেতে করেছ আশা বাঘের ঘরে ঘোগের 

বাসা গোপাল উডে (৮৩৬০ নং উদ'হবরণ দ্রষ্টব্য )। "আমার 

ঘরে এয়েছ চুরি কন্তে, বাঘের ঘরে ঘোপেব বাসা+-জামাই 
বারিক। নুডঙ্গ কাটতে পারল ত্বেটার বাঘেব ঘরে ঘোগের 
বাসা করি'--সধবাব একাদশী ] 

বাঘেব দেখা, সাপেব লেখা 1১ 

| ১ পাবাধ খায় দেখলে, সাপ খার লেখলে। অর্থাৎ 

কপালের লিখন ন1 থাকিলে সর্পাধাত হয় না, কিন্ত বাঘ লিখন 
মানে না, দেখিলেই খায়] 

বাঘেব পৌদে১ ঘা। 

[ ১ পা--পাছায় | 

বাঘের পেছনে ফেউ১ । 

[ ১ ক্ষেপা শেয়াল। প্রবাদেব ব্ধপাস্্রর-গোপনে চলে ন! 

কেউ বাঘের পিছে লাগে ফেউ ।-স্"কাকে যেমন লাগে ফিঙে 
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বাঘে লাগে ফেউ-পাশু রায়। “কোথা বা বাধেক্ পিছে 

লাগিয়াছে ফেউইঈশ্বর গুপ্ত । এই প্রবচন হইতে 'ফেউ 

কশগা” ( অর্থাৎ বিবক্তিকর ভাবে পশ্চাদন্ুদরণ করা এই চলতি 
কথা চইঘ্বাছে। নং ৮৯৩১ ৪৭৭৮ ] 

বাঘেব মাসী বেরাল, আসি ক'লে ফেরার১। 

[ পলাতক । গল্প এই যে, বিডাল "আসি, বলিধা আর 

বাঘের কাছে ফিরিয়া! যায় নাই | স্থতরাং, বাঘের মাসী 
ভওয়া- পুনরাগমন না কবা' (বামাকান্ত দেব, বাঙলা 

হিক্ষাগ্রস্থ 1 “নী মাগী /ষখানে যায় বাঘের মাসী হয়, ছুটে! 
পয়সার পান আনাত গেছে সেই পথ"- অমৃত বহব 

ডিমমিশ. কিন শিল্পের নৎ ৫4৫৪ পবচন এষ্টবা ] 

বাংঘব মাসী হওয়া |১ 

[১ বাঘের মত নিঙ্বীক কাহাকে এ তোয়াক্কা করেনা। “ঘা 

খুলি তাই বলছেন বাপের বাডী এসে বাঘের মাণী হয়েছেন? 
লীলাবতী ।- উপরের নং ৫৫৫৩ দ্রষ্টব্য ] 

বাঘের যোগ্য বাঘিনী । 

বাঘেব হামাগুটি১। 

[ ১ অথাৎ লাফ দিবার উপক্রম ] 

বাঙাল, পর'টমাছেব কাঙাল । 

বাঙাল বড় সেয়ান, 

লোটায় ক'বে জল ভ'বে ডাঙায় কবে সিনান । 

বাঙাল মবে ফেরে, গরু মবে খেড়েখ। 

[ ১ ফিকিরে, বিপধে । ২ খড় বা বিচালি অর্থে 7] 

বাঙ্গাল মনুষ্য নয়, উড়ে এক জন্তু১ | 

লাফ, দিয়ে গাছে ওঠে,* লেজ নেই কিন্তু ॥ 
[ ১ পাসে এক জন্ক। ২ পা- গাধা হেন বয়] 

বাঙ্গালা যদি মানুষা হবি হরি প্রেতান্তদা কীদৃশঠি। 

বাঁচতে পায় না, ভাঙ-কাপড়, মরতে হল গর । 

[১ পাঁ-থাকতে দেয় না7 বাচতে হয় না। 1২ পাঁমরতে 
করে, মরলে করবে ] | 
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খীচলপে ক দেখব আর ছু চোর গলায় ইত্যাদি, নং ১৭৯১ দ্রষ্টব্য । 

বাচলে জীনেতে মহব্বত বক্র, নং ৩৪৩১ দ্রষ্টুব্য। 

বাচার লাগি খাঁয়, তার বাড়ী ন৷ বেষ্থ যায়। 

খাবার লাগি বাচে, বৈচ্ঠ ঘুরে পাছে-পাছে ॥ 

বাচাল, বেতাল, বেকুব, বদমাশ । 

শুনবে না এদের কোন করমাশ ॥ 

বাছা আমার ছিরিখণ্ডী*, বসে আছেন বডাই চণ্তী। 

[১ শ্রীত্ী-মঙ্গলকাধ্যে বাবহাধ্য বন্ব বা আল্পনা-দেওয়া 
পিডি) - 

বাছা আমার বাচলে বাঁচি, বাছার আমার ছুধে অরুচি | 

বাছা আমার ভরমের টাটি কাকালে পাঁচ-ছয় চাবিকাটি । 
[১ অর্থের ভগ্য নং ৬১১৪ এষ্টব্য] 

বাচ্চা নাচে কাছা খুলে । 

বাছার আমার কিবা বপ। 

ঘুটে-চাইয়ের নৈবিদ্ঠি, খেওরা কাটির ধৃপ ॥ 
বাছার আমার বাড়াবাড়ি, ছ'আনা কাপড়ের ন'আনা পাঁড়ি। 

বাছার কি দিব তুলনা । 

মায়ের হাতে তুলের দাড়ি*, মাগের কানে সোনা 
[১ দোকানে ওজন করিবার দাঁড়িপালা | 

বাছার কিবা মুখের হাই৯, তবু হলুদ মাখেন নাই, 
| ১ মুখব্যাদান অথে ] 

বাছার গুণে ঘুম আসে না, কব কত লীলা । 

বাপের গলায় শেকল দিয়ে মায়ের ভাঙে পিলা ॥ 

বাছার বাছা তুলে নাচা। 

বাছুরে বাঘ চেনে না। 

বাজনা বাজিয়ে ধান ভানলেও তুষ ছাড়া হয় না। 

বাজনার সঙ্গে কথা কওয়া । 
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বাঁজা বাজ! ক'রে কত বাঁজীর হল ছেলে । 

বাবা না বলে এখন ছেলে দাদ! বলে ॥ 

বাজার ছেলেও হবে না, বাজনাও বাজবে না ।, 
[১ নং ৮৫৪৬] 

বাজার বুঝে ব্যবসা কর, গাত বুঝে পা ফেল । 

বাজাবে১ আগুন লাগলে পীবেরও ঘর মানে না ।, 

[১ পা-গীয়ে) শহরে । ২ পাঁধীচে। ৩ নগর পুডিলে 

দেবালয় কি এডায়*--ভারতচগ্ত্র ] 

বাজারে নাম লেখালে১ জাতের ভয় কি। 

[১ অর্থাৎ বেশ্টাবৃত্তি করিলে । নাম 
অথের জন্য নং ২১৭৮ ভ্রষ্টব্য ।-নহ ২১৮৭ ] 

বাজিকবের ঝুলি । 
বাজি মাত.) বা, বাজি ভোব হওয়া । 

[১ মাং হয়ে মেতে ওঠে বাজি কলি মাৎ ঈশ্বর গুপ। 
২ 'ব্ব ভায়া, বাঞ্তি ভোবই হল-আলালেব ঘবেখ 

দ্বলাল ] 

বাজী জানে ন৷ প্রসব-বেদনা ।১ 
[ ১ সং-_ন হি বিন্ধ্যা বিজানীম়াঁদ গুর্কাং প্রসববেধনাম্ ] 

বাঁজীর পুতকে হাঁচিব ঘা সয় না। 

বাজে কাজে কাটন। কামাই । 
[ ১ পা-ছেলের ] 

বাড়ব বাড়ব বড় ভয়, বাড়লে পবে সবই সয়। 

বাডলে চাষ| বামুন মারে ইত্যাদি, নং ৪৭৯৫ দ্রষ্টব্য | | 

বাড়াবাড়ি করবে যত, ছাড়াছাড়ি হবে তত । 

বাড়৷ ভাত ফেলে উঠতে নেই। 

বাড়া ভাতে ছাই ।১ 
| 

[ ১ “বাড়া ভাতে ছাই তব বাড়া ভাতে ছাই । ধরেছে নীলের 
ধযে আর রক্ষা নাই ।'--নীলদর্রণ ] 

লেখান' বাকোন 
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বাড়া ভাতে ছালি*, ধোপ কাপড়ে কালি। 

[১ (শ্রা) ছাই ] 
বাড়া! ভাতে নেড়! গিন্নী | 

[ ১ কার্ধাসিদ্ধির পর প্রশংসা নাই ] 

বাড়া ভাতে শক্র বাড়ে। 

বাড়ার ভাগ ঘণ্টানাড়া । 
বাড়ীও কাছে, বেলাও আছে । 

বাড়ী কাছে, উঠান দূর । 
বাড়ীতে আছেন শালগ্রাম, দেখতে দেখতে তল গেলাম । 

৫৫১ 

বাড়ীতে পায়ন। শাক-সজনা ইত্যাদি, নং ২২৬৪ দ্রষ্টব্য । 

বাড়ীতে বটে আসে যায়, মনটা থাকে চরায়-বরায়। 

বাড়ীর কাছে কামাঁব ইত্যাদি, নং ৪৮২৫ ছুষ্টব্য। 

বাড়ীর কাছে বাড়ী, গ্রাম-সম্পর্কে খুড়ী। 

বাড়ীর গরু মাঠের ঘাস খায় না।+ 
[১ নং ২৭৬৪ ] 

বাড়ীর গাছা, পেটের বাছা, নং ২৭৬৫ দ্রষ্টব্য । 

বাড়ীর দক্ষিণে শকুনির বাসা, ছাড ভাই সে গাঁয়ের আশা 

বাড়ীর বালাই বুড়ী ইত্যাপি, নং ২৭৭০ দ্রষ্টব্য । 
বাড়ীর বালাই বুডে৷ ইত্যার্দি, নং ৬৩১৩ দ্রষ্টব্য । 

বাড়ীর মধো* এক ঘর, তার আবার সদর অন্দর ২। 
[১ পা--সাঁরা বাড়ী। ২ পাঁ-এক ঘরের সদর অন্দর ] 

বাড়ীর শক্র কান। ইত্যাদি, নং ২৪৮৫ দ্রষ্টবা। 

বাড়ীর শোভ৷ বাগ-বাগিচা, খরের শোভা ইসারা১। 

দাতের শোভা মাজন-মিশি, চোখের শোভা ইসারা ॥ 
, [১ ইসরা বাধাইর (প্রা! )-ঘরের বারান্দা বা দাওয়। ] 

-্স্পি সপ শন 

* 'ঘর' শবও গ্রষ্টবা । 
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বাড়ী হতে বাহির হলাম সতীনের তাপে। 
পথে গিয়ে দেখি আসে সতীনের বাপে । 

বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, তাহার অর্ধেক চাষ ।১ 

[১ ভারতচন্ত্র। সং--বাণিজ্যে বসতে লক্্মীস্তদর্ধং কৃষ্ষিকর্মপি। 
তদধ” রাঁজসেবায়াং ভিক্ষীয়াং লৈব নৈৰ চ ॥-- বাণিজ্যে বসেন 
লক্ষ্মী সে তোমাকে নয় রামেশ্ববের শিবায়ন । আলালের 
ঘরের ছুলালে কেবল সংস্কৃত শ্লোকের 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্ী' 
এইটুকু উদ্ধত ] 

বাতাসাও পেলাম, ঠেলাও খেলাম। 

বাতাসে গেরো বাঁধা । 

বাতাসে পাতিয়! ফাদ ধ'রে দিতে পারি চাদ ।১ 

[১ ভারতচন্ট্র। “বাহিরে বাতাসে ফাদ পাতে ননদিনী'-_ 
চণীদাদ ।--নং ২১৫] 

বাতাসের জোরে পাথরও পড়ে । 

বাতাসের সঙ্গে লড়াই” করা । 
[১ পা-বঝগড়া। ২ পাকথা কওয়া | 

বাতাসে হাড়ি ঠন্ঠন্ করে, রাজার বেটা পাখী মারে। 

বা তের! কুদরৎ, বা তেরা খেল। 

দুছুন্দর লাগায়ে চামেলিকা তেল ॥ 
বাঁদর নাচান, বা, বাঁদর নাচ করা 1১ 

[১ “তা হলে তাকে তুমি বাদর নাচাও বলতে হবে? দ্বিজেন 
রায়ের ত্রাহস্পশ । “সত্যি বললে, না, আমাদের বাদর নাচালে 

ঠিক ঠাহর করা গেল না'্শরংচন্দ্রের ফোড়শী 7 

বাঁদর* বুড়ো হলেও গাছ বায়। 

বাঁদরকে কল! দেখানো ৷ 

বাঁদর সভাকর১ মদের ঘড়া, তিন নিয়ে গুরিপার 
[১ জুয়াড়ি?) 

বাঁদরীর১ চুল হলেও বাঁধতে জানে না। 
[১ পা-বানবের ] 

* নীচে বানর শন জ্ট্বা। 
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বাদাবুনে» বাঘ তুলসীবনে ঢুকলো | 
[ ১ বাদাবন -. বিস্তীর্ণ জলাভূমি | ২ বাদাবুনে বাঘ (প্লাশ্টারস 
এসোসিয়েসন ) বেগতিক দেখে নাম বদলে ( ল্যাগুহ্বোন্্ডারস 
এসোসিয়েসন ) তুলসীবনে টকলেন?-ছতোম পাাচাৰ নক্শা। 
- নং ৬৮৫৪ ছষ্টব্য ] 

বাঁদী পরের পা! ধোয়ায়, নিজের পা ধোয় ন[। 

বাঁদী মারতে মঙ্গলবার ১ । 
[ ১ অর্থাৎ শ্চভ-অশ্ুভ দ্রিন বাছবার দরকার নাই ] 

বাদীর বেটা মোড়ল হল, কাথা পরে তার বাপ ম'ল। 

বাদীর১ মুখে হারাম গুজার* | 
[১ পা--পাজীর | ২ যাহা ত্যাজ/ বা অবৈধ তাহা ও দাখিল তয়] 

বাঁছুড়চোষা তাল১। 
| ১ পা কলা । 

বাছুরে বুদ্ধি।* বাছ্রে কেত্তন। 
| ১ একেই খলে বাত্ুবে বুদ্ধ লোককুহ্স্য 1 

বাদের ভাত খাই না খাই, উলুবনে ছড়াই । 

বাধলে টাটি, পরালে বেটা । 

বাধা গরু ছাড়! পেলে, তিন রাঁজ্যি এক করে। 

বাঁধা ছাগল ছেলেরও বশ। 

বাধা দেবে না, বেচে খাবে, 

উকিল পাঠাবে না, আপনি যাবে ।১ 
[১ পা-বীধা দিও না, বেচে খেয়ো, পরকে না পাঠিয়ে নিজে 
যেয়ো 

বাধা মানে না গাধা । 

বান এলে সবাই কয়, বাধ দেবার বেলা কেউ নয় ! 
বানরের কাঠাল ভাঙ|।১ 

| ১ অর্থাৎ 'মুখে আটা লাগে মাত্্'--লঙ সাহেবের ব্যাখ্যা ] 

বানরের গলায় মুক্তার মালা ।; 
[১ পা--হাতে। ২ 'বানরকণ্জে কি মোতিমমাল'-বিষ্তাপতি। 
গজমুক্তী গেঁথে দ্রিপাম বানর-পশুর গলে--দাশড রায় । 

৫৫৩ 
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বাংল! প্রবাদ 

'ঝামচন্্র অতি নির্বোধ, এমন অমূলা মুক্তীর মালা মর্কটেব 
হত্তে প্রধান করেছেন” -_সধবার একাদশী । “হচ্ছমানের হনে 
মুক্তার হার দিলেই বা ক্ষতি কি?--লীলাবভী। “বানরের 
গলায় যুক্তাব মালা পড়েছিল, দীতে কেটেছি'--গিরিশ ঘোষের 
হারানিধি ] ॥ 

বানরের নেই সিড়িব কাজ। 
বানরের মুঠো । 
বানরের সম্পত্তি গালে১। 

[ ১ গালে আহার সঞ্চিত থাকে । পা--বানরের গাল সর্বস্থ ] 

বানরের হাতে খঞ্জনি। 
বানরের* হাতে খন্তা | 

/ ১ পা ভালুকেব। 
ঈশ্বর গুধ ] 

বানবের হাতে ঝুনো। নারকেল ।” 

[১ 'মাকডের হাথে যেস্গ ঝুনা নারিকেল'--বডু চণ্তীদান। 
নং ৪৮২৯ ভরষ্টব্য ] 

বানরের হাতে দপণ। 
বানরের হাতে পাকা আম, বানর বলে রাম বাম। 

বানরের হাতে ফুলের মালা । 

বানবের হাতে শালগ্রাম শিল।১ । 
[ ১ পা--বাঁনরের হাতে শালগ্রাম, ঘষতে ঘষতে গেল প্রাণ। 
ও ৩০2১ ] 

বানের” আগে জেলের ডিঙ্গি | 
| ১ পা মুখে । ২ বানের মুখে জেলের ডিঙ্দির মত তাদের 
কথ! তল্ হয়ে যাচ্চে _.হুতোম প্যাচার নক্শা) 

বানের আগে হাছুড়ী, দৌড়ে । 
[ ১ কুটোকাটা; জগ্লাল। পাঁ-হা্ি ] 

বানের জল টল্মল্।, 
[১ যাহার কিছু পদার্থ নাই তাহার অবস্থাঞ্ী উন্নতি হইলে 
বানের জলের স্তা় টল্মল্ করিতে থাকে"--আলালের ঘরের 
দুলাল ] 

২ বানরের হাতে হল কারের খোস্তা'_ 
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বানের জলে ভেসে আসা বা ভেসে যাওয়া১ । 

[১ নাম সম্রম কি বানের জলে ভেলে যাবে--আলাঁলের 
ঘরের দুলাল ] 

« বাপক! বেটা সিপাহীকা ঘোড়া । 

কুচ না হোবে,তো থোড়। থোড়া ॥: 

[ ১ পদ্মলোচনের ছেলে গুলিও বাপক1 বেটা সিপাইকা!৷ ঘোড়ার 
দলেই পড়ে'_-হুতোম প্যাচার নকশা । “কেন বাবা, দোষ কি, 
বাপকো! বেটা! সেপাইকে। ঘোডাল গিরিশ ঘোষের বলিদান। 
“এরেই বলে, বাপকা বেট] সেপাইকা ঘোডা”_-ছিজেন্দ্র রায়ের 

ব্যহম্পর্শ ] 

বাপ খুড়া যত দ্রিন, দাওয়া মাড়া তত দিন ।১ 
| ১ নু ৪৭২০ ] 

বাপ গুণে বেটা+, সেপাইগুণে ঘোড়া । 
[১ নং ২৩৫৭) ৫৬৭৪ ] 

বাপ জানে না, বড বাপ+ জানে, 

গৌঁজল! কেটে, ফয়তা* আনে । 
[ ১ পিতামহ । ২ গৌজজলা - (প্রা) গৃহ-প্রীচীরে ছি, সিধ 
কাটিয়। এই অর্থে? ৩ ফভিহা, মুতের আম্মার জন্ত পীরের 
দরগায় শিল্গি ] 

বাপ জানে না, মা জানে না, হোগলা বনে বিয়ে ।১ 

[১ "পিতা মাত| রইলেন কোথা, লোকে যেমন বলে কথ, 
হোগলা বনে বিষ়ে”-দাশু রাম ] 

বাপ্ জানে না সুত্তি খেলা ১, বেটা তীরন্দাজ । 
[১ এক প্রকার জুয়া খেলা । কিন্তু এই পাঠে সন্তোযজনক 
অর্থ হয় না। “গুলতি খেলা' (স্বাটুল দিয়া গুলি নিক্ষেপ ) 
পাঠ হইলে ভাল হয়।--নং "*৬৫) ৭১৮৭ ] 

বাপ থাকত বিদ্যমান, গয়ায় গিয়ে পিগুদান। 

বাপ-দাদায় নেই, ডুলি, আগে গিয়ে ছু'ঠ্যা* তুলি । 
[১ পা--বাঁপের কালে নেই; কোনকালে নেই, বা জন্মে 
চড়েনি। নং ৫৬৭৭ ] 7 
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বাগ না দাদা, খুডোর শীকে আদা, নং ৫৪৪৪ হইব 

বাপ নাম রাখে গুণবন্ত, ছেলেটি হয় মেড়াকান্ত। 
বাপ পুরুত, মা এয়ো, ঘরের জিনিস বাইরে না যেও । 

বাপ-পোয় বরতী ১» মায়ে-ঝিয়ে এয়োভী | 
[১ ব্রতী । ২ উপবের প্রবাদের সম্মানার্থক । 

বাপ-বডবাপের নাম নেই, বদ্ুরাম ভূঁইয়ার নাঁতি। 
বাপ বলবার নাম নেই, হিদে জোলারং নাতি ।* 

[১ পা বাপ-পিভাম'র নাম গেল। ২ পাঁ-ভবে শুড়িপ। ৩ 
হঠাং দেখলে বো হয় বাজারাজভার পৌত্বর কিন্তু পরিচহ 

1 বেরোবে হিদে জোলাব নাতি'- হোম পাচার শকৃশা 

বাপ বলতে যতক্ষণ, শালা বলতে ততক্ষণ "" 

[১ পা-বাপ বলতে শাল। পলে | 

বাপ-বেটায় চাষ চাই, তা অভাবে সোদব ভাই |" 
| ১ খপাঁব বচন নং ৯? | 

বাপমা-মরা দায়। 

বাপু মেবেছে উকুন, তাই' ছেলে ধনুদ্ধীব ।১ 

[ . নং ৫৩৫৪) ৭১৮৭ ] 

বাপ যদি টক খায়, ছেলেব দাত কি টকে যায়। 

বাপ বাজ ত ঝিয়েব কি, ভাই রাজা ৩ বোনেব কি। 

বাপে-তাডানে। মায়েখেদানো। নহ ৬৭১২ ডষ্টবা। 

বাপে ন! পুতে, চোঙা ভ'রে মুতে । 

বাপে পোয়ে কন্দল বাজে, তা বিচারে অবুধ্ বাঁজে ।১ 

| ১ ডাকের বচন ] 

বাপের উপরোধে সতমার পায়ে গড় 

বাপের কালে নেইক গাই ইত্যাদি, নং ২০৬০ ঁ ৃ 

বাপের কালে নেইক চাষ, কার ভূ'ই দাইতেঁ যাস্। 
[ ১ পাকার ধান কাটতে ] 
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বাপের কালে নেইক চাষ, বেরাল বেঁধে করে চাষ। 

বাঁপের কালে চড়েনি ভুলি ঠ'তাদি, নং ৫ ৫০ ন্টব্য। 

বাপের গীতি১, না, ধাপেব গাতি। 

যে রেখে খেতে পারে তারক গাঁতি ॥ 

[ - জোতঙ্মা 

বাপের গুণে পে? মায়ের গণে ঝি।১ 

[| পা ২৩৫৭, ৬৫. 

বাপের চাপদা-, ছেলর ঘোড়াখুড়ি ' 

বাপের জন্মে নেঠক চা «ক বলা ছু ঘাস । 

না.পর জন্ম নেহক ডু।শ, ভে.ঙ গে"ছ মোর পাছার খুলি। 

নাম! ডুলি নাম ডুলি॥ 

বাপের জন্মে বিয়ে নেই, নং ৮২৯৩ ডরষ্টন্য | 

বাপের ঠাকুর ।১ 
[১ কম্ম পভিলে ধবনও বাপের ঠাকুর হইয়া উঠে-আলালের 
ঘরের দুলাল ] 

বাপের দেওয়া কন্যা, রাজার দেওয়া ভূই। 
বাপের নাম জানে না, কুলীন হতে চায়। 

বাপের নাম শাকপাত, ছেলের নাম মিঠাই দাস। 
বাপের পুকুর বলে কি তাতে ঝাপ দিতে হবে.। 

বাপের পুকুবে ভূবে মরা, নং ৮২৭৫ জষ্টব্য। 

বাপের পুণ্যে তরে যাওয়া | 

বাপের পৌদে নেইক বাল, পুতের কানচাপা দাড়ি । 

বাপের বয়সে কলমা নেই, পীঁজা ভরা দাড়ি । 

বাপের বয়সে ঘোড়া নেই, কাধে চলে লাগাম 1১ 
(১ পা-চোদ্দ পুরুষে ঘোড়া নেই, বাড়ীভরা লাগাম] 

বাপের বাড়ী খেতে পায়, গুমরে কন্ঠা বসে খায়। 
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বাপের বাড়ী থাকে ঝি, লোকে তাই বলে--ছি।১ 
[১ নং ১৩৩৫, ৫০৫১, ৮৪৬৭ ] 

বাপের বাড়ী ঝি, পাস্তাভাতে ঘি, নং ৫০৫১ দ্রব্য । 

বাপের বিয়ে খুড়োব নাচন। 

বাপের বিয়ে দেখান ।; 

[১ অর্থাৎ জননীর মৃত্যুকামনা। "শ্তালা বড় ছুষ্ট, বদি পাই 
তাহার বাপের বিয়ে দেখাইবঃ-- প্রবোণচন্দ্রিকা । “বাপের বিয়ে 

দেখিয়ে দেবে এখন*-সধবার একাদশী | "বাপের বিয়ে অনেকেই 
অনেককে দেখায়'_ অমুত বস্থর খাসদখল 7 

বাপের বোন পিসী ভাত-কাপড়ে পুষি। 

মায়ের বোন মাসী কাদায় ফেলে ঠাসি ॥ 

বাঁপের ভাগ্যি ।১ বা, বাপেব পুণ্যি 

[ ১ 'জগদন্থা ষে আস্ত মাথ! নিয়ে গেটে তার বাপের ভাগ্য 
নবীন তপন্থিনী। “বাইবে বেরিয়ে গাড়ীঘোডা চাপা না পাছে 
যি ঘরে ফিরত পারিস ত বাপের পুণা'--এবংচন্দের 
পল্লীসমাজ ] 

বাপেব ভাতে যাতায়াতি, ভাইয়েব ভাতে কাদাকাটি । 

সোয়ামীব ভাতে অগড়-বগড়১, পুতেব ভাতে বড়ই ঝগড় ॥ 
শর্ট আগ্ডোম-বাগডোম , ভালমন্দ মিজিত ] 

বাপে মুখে পাকন! দাড়ি, ছেলের মোছ মাথায় টেডি । 
ধাপেব সঙ্গে বর্থে যাওয়া ।১ 

[ ১ "যদি একবার হেসে কথা কহিলেন তবে বাপের সঙ্গে বত 
গেলাম'--আলালের ঘবের হলাল। এিমম সব সোনার চাদকে 
পায়ে ধৰিয়া মেয়ে দিতে পারিলে বাঁপের জে বর্ছে যায়'"মাদ 
খাওয়া বড দায়] 

বাবলাপুরে বিচার 1, 
[ ১70011200০0 210 103006 (8. 0%6-58561 
2100 110301০9+--11016018 1 ্রবানুটির প্রমঙ্গ অজ্ঞাত। 
বাবল! এক প্রকার কণ্টক বৃক্ষ, বাবলাপুর » তীক্ষ শাসনের 
স্থান; অথবা, বাবলা »বাঁওলা, পাগল--এইকপ অর্থ করা 
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হইয়াছে। কিন্তু উতভ্তয় ব্যাখ্যাই কারনিক বলিয়া মনে হয়। 
বাবলাপুর বোধ হয় স্থানবিশেদ, এবং স্থানীয় কোন বিশ্বৃত 
ঘটনার উল্লেখ প্রবাদে বুহিম়্াছে, এরূপ অনুমান কর! যায়। 
মথুরামোহন বিশ্বাসের বাক্যবিস্তাস+ গ্রন্থে ইহার সমস্তাপৃরক 
বা তাৎপধ্যমূলক পছ্য এইরূপ--গৃহ-দেয়াল চাপা পড়ি 
সিদাল মরিল। দেয়ালিরে শূল দিতে রাজা! আজ্ঞ। দিল ॥ 
কিন্ধপে আছিল প্রজা! রাজ্যেতে তাহার। কি আশ্যধ্য ছিল 
বাবলাপুরের বিচার ॥ ] 

বাবাজীকে বাবাজী তরকারিকে তরকারি ।; 
[১ অর্থাৎ যাহা ছুই কাজে লাগে; বেগুনের মাথায় বোটা 
থাকার দরুণ বাবাজী এই ন্যঙ্গার্থে প্রয়োগ । 'ঝোপ বুঝে 
কোপ মারেন, তাহারা সকল কর্মেই বাওয়ামজিকে বাওয়াজি 
তরকারিকে তরকারি*--আলালের ঘরের দুলাল। গিরিশ 
ঘোষের হারানিধিতেও প্রযুক্ত | 

বাবা বলেছে চণ্ডী ইত্যাদি, নং ৪০৬ ডুষ্টব্য। 

বাবা বৈদ্নাথের বরে। 
যিনি যেতেন বাইরে তিনি যান ঘরে ॥ 

বাব! ম'লো ভাল হল, ছু'টো হু'কো১ আমার হল। 
[ ১ পা ছু'খান পাটি) ছ'খান্ বলতে ] 

বাবারও বাবা আছে ।; 

[ ১ “বাবার বাবা আছে, আমি না কাদাই আর কোন ইয়াবে 
কাদাবে'_ গিরিশ ঘোষের বিষাদ ] 

বাবু বড় ভাগ্যবান, সাত বেঁড়ে লাঙল একখান্। 

বাবুই তোর মিছে আশা ইত্যাদি নং ২৬৯১ দ্রষ্টব্য । 

বাবু, মরেন শীতে আর ভাতে ১। 
[ ১ পা-বব্বলে? লোচ্চা, ২ অর্থাৎ শীতকালে অল্প খরচে 
বাবুগিরির মুখকিল। ৩ অর্থাৎ যখন ভাত ছাড়া অর কিছু 
জোটে না] ঁ 

বাবুর বড় হাসি, সাত দিন উপবাসী । 
বাবুর বেটা গাড়োয়ান। 
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বাবুরাম কর কাম কথা কইবে কে। 

টাদেবে বি ধিতে ধনা ধন্ু ধরেছে ॥২ 
[ ১ লীলাবতীতে প্রযুক্ত ] 

বামন হয়ে টাদে হাত ।১ 

[১ "হাথ বাড়ায়িল কিচান্দের লাগ পাই"- শ্রীকৃষ্ণকীত্তন। 
বামন হইয়া হাত বাডাইলি চীার্দে কুত্বাস। “বাড়ায়েছি 
চাদে হাত হইয়া বামন” মাণিক গাঙ্গুলি । “কেবা সে বামন 
হয়ে হাত বাডায় টাদে--ঘনরাম চক্রবর্শ। “বামন তইঞ্ঞা 
হাত বাড়াইলি চাদে? -কবিচঙ্ের বামায়ণ | বামন হইয়া 
হাত বাডায়েছি চারে রাংমপ্রের শিবায়ন । “বামনেতে বাঞ্ছা 
করে কারে ধর শখবনো দাশ বাধ। বামন হইয়া ধবে 

আকা পর চাদ খবর গ্ুপু। 'কিন্বু এ বামনের চাদেভাত+-- 

ছিল” রায়ব পপপ্তপ্ত ] 

বামন দেব চাদে ভাত”, ব্বর্গে যাবে আন্তাকুতডর পাতৎ । 

[১ নং ৫৭০৬। ২ নং -১৩৪] 

বাম-শেয়ালী যাত্রা ।১ 
[ ১ বামে শৃগাল থাকিলে যারা শুভ।--নং 2৬৪৪, ৬১২২ ] 

বামুনকে বস্ত্র্দান, আল্গ! তার তানা১। 

বামুনকে তগুলদান, ভাঙ৷ ক্ষুদ দানা । 
বাঁমুনকে তৈজস দান, মধ্যে তার চেঁদা । 

বাযুনকে গরুদান, সার তার লেদা। 

বায়ুনকে হরিনাম, ওজন তাব কম। 

এল বে পুরুত «ই যজমানের যম ॥ 
[ ১ বুনানের লম্বা সুতা ] 

বামুন গনক কাউয়া, তিন পরের খাউয়া । 
বায়ুন গরু ছাগল, তিনই দড়ির পাঁগল। 

বাযুন গেল ঘর, ত লাঙল তুলে ধর। 

বামুন ঘরে খাবে ভাত গোবর দেবে আড়াই হাত। 

বামুনচোষা কল্্কে, কায়েতচোব! গা। 

বাঁয়ুন না হই, দক্ষিণা না দিলে, মারতে কইল কে। 
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বামুন বাড়ীর ভাত, কপালে দিও হাত । 

বায়ুন বাড়ীর ভাত, তার নাম পরসাদ। 
বামূন, বাকসং বাঁশ, তিনে বাস্তনাশ | 

[ ১ ব্রন্ধোভূরপ্রয়াপী । ২ বাকসবা বাসক গাছ । ৩ পাঁ_ 
বাশ বাকস বামুন, তিন জমিব যম ১ বাঁশ বামুন বাসক, তিন 
জমির নাশক ।--নহং ৫৭৬৯ | 

বাযুন বাদল বান, দক্ষিণা পেলেই যান । 
[ ১ খনার বচন নং ৭] 

বামুন মুচ্ছু্দি ধোপা গোমস্তা, এদেব নেই বুঝ-ব্যুবস্থা । 
বামুনে কপাল ।, 

[ ১ “অনেক বামুনে কপাল ফলে উঠল'--ছতোম্ প্যাচাব 
নকশা । “দরিদ্র লগ্নেতে জন্ম বামুনে কপালের কর্মা--দাস্ 
বায়] 

বামুনে দক্ষিণ! ধবে, টেকিব নামেও চণ্ডী পড়ে। 

বামুনে মন্ত্র পড়ে, পাঠা কি কানে শোনে । 
বামুনেৰ গরু, খায় অল্প, নাদে বেশি, দুধ দেয় কলসী-কলসী ।১ 

| ১ “পাত্রের উচ্চ মূল্য শুনিষা মনৌতোষ বাবু পিছাইয়া পড়েন 
'* দরেও ভইবে সম্তা, জিনিষটি ও হইবে উচ্চ শ্রেণীর, এমন একটি 
্রাহ্মণেব গরু মনৌতোষ বাবু খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না-- 
প্রভাত মুখোপাধ্যাষেব সম্পাদকের কন্তাদায় ] 

বামুনেৰ চাষ।+ 
[ ১ অর্থাৎ অনধিকারীব হাতে ফলে না ] 

বামুনের ঘবে মুর্খ হলে ক্রিয়া পণ্ড করে। 
বোজার ঘরে মূর্খ হলে রোগীব দক্ষ! সারে ॥ 
বামুনের পাতে লবণ নাই, ধোপার পাতে চিনি । 

বাযুনের ভাতে থাকা; । 

[ ১ অর্থাৎ বিন! খরচে ও পরিশ্রমে খাওয়া 1--বামুনের ভাতে 

আছিম্ এখন বুঝতে পাচ্ছিদ নে'--অমৃত বসব বাবু] 
বামূনের রাগ খড়ের আগুন ।+ 

[২ অর্থ ও উদ্বাহরণের জন্ত নং ২১৩৯ দ্রষ্টব্য ] 

৩৬ 
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বাংল। প্রধাদ 

বায়ুর আগে মন চলে ।, 

বাষের আগে বার্তা ছোটে। 

বার করলাম, ব্রত করলাম, স্বর্গে দিলাম বাতি। 

যুবাকালে রঙ্গ ক'রে বৃদ্ধকালে সতী ॥১ 
[১ নং ৫৫০, ৬৫৭৮ ] 

বার কাদি নারকেল, তের কাদি কলা । 

আজ আমাদের রাণীব উপবাসের পাল! ॥ 

বার কুঁুলীর উপর তের কুঁছুলী। 
বার ঘরে পাড়া, তের ঘর মারে, সাক্ষী করব কাবে।+ 

[১ নং ২৫২১১ ৭৫৫ ] 

বারটা ঝাঁড়লাম, তেরটা ম'লো, তুই না ম'রে অপযশ হ'ল। 

বার নাতি তের পুতি, তবু বুড়ার অধোগতি । 
বার নাবকেল তের বাঁযুনের ঘাড় ভাঙে ।১ 

[ ১ পুথক পুথক এক।ট কবিয়। নারিকেল না লইয়া, প্রত্যেকে 
একসঙ্গে সবগুলি পব পর বহন করার নিবু দ্ধিতাগ্ন গল্প হইতে ] 

বার পয়সার আয়ে তের পয়সার পোষাণি। 

বার বছর অন্তুর গোবিন্দ-দ্বাদশী১ | 
[ ১ পুস্তানক্ষত্রযুক্ত ফান্তুন মাসের শুক্লা দ্বাদশী | বেষ্তকব মতে 
সর্ধবপাপন্ন ] 

বার বছর চোঙার মধ্যে রাখলেও কুকুরের লেজ সোজা হয় না ।' 

[১ নং ১৯০৬] 

বার বঁড়শি তেব জাল, পলোতে গেল ঘাড়ের ছালৎ। 
ছাই মাথা কান কাটা+*, ব্রিভূবন দেখাল চিল বেটা: 
যে না বোঝে টিপ টিপার ভাও, তারে গিয়ে টিপটিপাও 

[১ কোন বড়পিওয়ালার ফাতন! কাঠি টিপ টিপ. করিতেছে 
দেখিয়া অভিজ্ঞ মতস্তের উক্তি। ২ অর্থাৎ জাঁল বড়শি ছিড়িযা 
৪ পলো! ভাডিয়া পলায়ন । ৩ অর্থাৎ ধরা পড়িবার পর। 
৪ অর্থাৎ চিলের ছোতে আকাশ ভঙ্গণের পর পুনরায় জলে 
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পতন। টিপটিপা-্ফুসলান অর্থেও প্রয়োগ €পাযেনা 
জানে টিপ টিপার ঘা তারে গিয়ে টিপ টিপা ] 

বার বাড়ী তের খামার, যে বাড়ী যাই সে বাড়ী আমাব । 

বার বার চোরের, একবার লেপের, ন* ৩১৪৭ দ্রষ্টব্য । 

বার বার তিন বাব, ন ৩৮১৭ দষ্ুব্য | 

বার বার মুরগী তুমি খেয়ে যাও ধান। 

এইবার তোমার আমি বধিব পবাণং ॥* 

[ ১ পা-ঘুঘু। ২ পা--এইবার যাছু তোমার গিজি খিনি তাং । 
৩ উদাহরণের জহ্য নং ১০৫৪ দ্রব্য ] 

বার বুড়োর তের দোষ । 

বার মাস ব্রঙ্গোত্তর, অন্রাণ মাসে খামার | 

ধান খান ভবানন্দ, ব্রন্ষোত্তব আমার ॥, 
| ১ অর্থাৎ ভবানন্দ গোমন্ত। অজ্রহাতে সমস্তই আত্মসাৎ 

করেন ] 

বার মাসে তের পার্বণ । 

[১ “তিনি শিত্যনৈমিত্তিক দোল গর্গোংসব প্রভৃতি বারো 
মাসে ত্যাবো পার্ধণ ফাক দিতেন না-হুভোম প্যাচার 
ন্কৃশা। “বারো মাসে তেব পার্বণ করিফা কেহ হিন্দুয়ানী 
বজায় রাখিতে পাবে নাঁ-পাচকডি বন্দ্যেপাপ্যান্ষেন নন্দোৎসব] 

বার মাসে বার ফল, না খেলে যায় রসাতল । 

বার মাসের থলি ঝাড়ি, যা চাও তা দিতে পারি । 

বারমেসে আডামাড়ি, হ্ব'দিনেতে ছাড়াছাড়ি 1, 
[১ 'বাবমেসে আভীআডি এক নিমেষে যাবে ছুটি'_মনো- 
মোহন বন্থ ] 

বার+ রাজপুত, তেরং হাড়ি”, .কউ খায় না কারো বাড়ী । 
[.১ পা-যত। ২ পা--তত। ৩ পা--বারশ? নেড়া তেরশ, 
শেড়ী] 

বার হাটের বাছ কড়ি।১ 
| ১ নং ৮৩৭] 
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বাংল। প্রবাদ 

বারহাত কীকুড়ের তেরহাত বীচি । ৃঁ 
[ মরাঠী--“আট হাত কাকড়ী, নউ হাত বী?। ঘ্্রীর 
বুদ্ধিটি বার হাঁত ফাকুড়ের তের হাত বিচি, এমন প্রকাণ্ড পেট 
বুদ্ধির কান! বেরিয়ে থাকে'--নবীন তপস্থিনী ] 

বারহাত কাপড়ে কাছা নেই নং ৪০০৮ ছেষ্ব্য | 

বারহাত কাঁপডের তেরহাত দশী, নং ৮৩০৮ দ্রষ্টবা। 

বারহাত গরুর তেরহাত শিউ।১ 
[ ১ পাএগার হাত বাছুবের বার হাত শি] 

বাবহাত পুকুবেও তেরহাত মাছ। 

ধরলেও ধ'বে যায় আড়াআডি ধণচ ॥ 

বাল ছি'ড়লেও দেহেব১ ওজন কমে না । 
[১ পা- মডার | 

বাল্তীব* ঘৰে আগড়। 
[ ১ অনাথ! । “হা পুত্রীর পুত্র মোর বাল্তির ভাঢা' _ কবিকন্বণ । 
'বালপুত্রিকা' বাঁ বালপুত্রিয়া শব হইতে । ছুঃখিনী বিধবা 
অর্থে বাড়ী বাল্তী'র প্রয্নোগ £ যথ1-রীড়ী বাল্তী ভঃখিনী 
লোক পেলে বলতে হয়”_-অমূত বস্ত্র বিবাহবিভ্রাট | 

বালতীর বেট! পবন, ঘব থাকতে শুতে পায় না । 

বালাই নিয়ে মরা ।১ 

[১ অন্তেব অশুভ পইয়া মরিযা তাহাকে মুক্ত বা সখী করা। 
নং ৭৬৭৪ ।--'মবো মবো সই বন্ধুর বালাই লইয়া'--বলরাম 
দাস। রামের বালাই লইয়া অনলে পুডিব--কৃত্তিবাস। 
“আমার পরমাফু লয়ে বেচে থাক তুমি। তোমার বালাই 
(পাঁ-আপদ )লয়ে মরে যাই আমি ॥--ম্মীণিক গান্গুলি। 
“ভাই মোর বলো৷ না বালাই লয়ে মবি*--ঘরূরাম চক্রবর্তী । 
“আহা মরি, চোরের বালাই লয়ে মরি'--ভানৃতিচন্্র। “বুদ্ধির 
বালাই লয়ে মরে যাই আমি'-রামেশ্বরের । “একটু 
পায়ের ধুলা দেও, তুমি শান্ত্ের কল্পতরু, বালাই লইয়া 
মরি'- মদ খাওয়া বড দায় ] 

বালানাং কোদনং বলম্। 

বালির বাঁধ, শঠের শ্ীতি, এই ছুইয়ের একই রীতি । 

1 
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বালির বাধে বানের জল আটকান। 
[১ নং৪৪৭৩] 

বালের আবার জুল্পি। 
বালের বাল হরিদাস পাল। 

বাশ কাটা, না, মাস কাটা। 

বাশতলায় কলাগাছ । 

বাশতলায় বিষল গাই ইত্যাদি, নং ১৭১১ দ্রষ্টব্য । 

বাশবনে ডোম১ কানা ।* 

[১ কাশেব জব্যাদি নিশ্মাণ ইহাদের পেশী । ২ বাশবনে 
গিয়ে ডোম কানা হয এ তত কবে বুঝিবি_ আজব গৌঁসাই। 
'বাশবনে ডোম কানা বলে সর্ব জনে” দীনবন্ধু মিত্রের কবিতা; 
বীশবাগানে এই পাঠ তাহার কমলে কামিনীতে আছে। 
“এ যে বীশ-বাগানে ডোম আইলাম, দিশাহাবা লাগে অমৃত 
বন্তর বাজ। বাহাদুব । “প্রেম বিনা ডোম কানা লাশেব কাননে, 

--শিবনাথ শাস্ত্রী ] 

বাশ বাকস১ ডোবা, তিন নদের শোভা |. 
| ১ বাঁসক গাছ। ২ নং ১৫১২] 

বাশ বাড়লেই বাস্তনাশ ।১ 
[১ ন্” ৫৭১৮ ] 

বাশ মরে ফুলে, মানুষ মরে বুলে। 
[১ নং ৬৬৩৮ ] 

বাশ যদি পড়ে জলে, কি কবতে পারে তালে । 
[১ তালের কাড়ি অপেক্ষ! শক্ত হয ] 

বাঁশী হারিয়ে শিডেতে ফুঁ । 

বাশের গোটা, তালের চটা, নং ৩৭৮৫ দ্রষ্ব্য। 

বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়* ।* 

[ ১ পা--টন্ক, টঙ্ক। ২ "বাশ থাকিয়া কঞ্চি শক্ত'-কেরীর 
কথোপকথন। “এইগুলোকে ছেলে ধর, বীশ চেয়ে যে কঞ্চি 
পড়'-সদাশু রায়। “বাশের চেয়ে কঞ্চি টক্ষ'--অমৃত বসুর নব- 
যৌবন। 'বীশের চেয়ে কঞ্চি শক্ত+-- গিরিশ ঘোঁষের গৃহলন্্রী ] 
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বাংল! প্রবাদ 

বাশের ঝাড়ে নল হয় না। 

বাস১ করব নগরে, মবব গিয়ে সাগরে । 
[১ পাঁঘর। ২ গঙ্গাসাগরে ।--ব্রতকথার ছড়া হইতে] 

বাস কববে গীয়ের মাঝে, চাঁষ করবে যাঁব মা-বাপ আছে । 
[ ১ সাধারণ অথ স্পষ্ট , কিন্ত মা - গ্রামধৌয়। জল, বাপ স পুকুর, 
এইরূপ অর্থও করা হইয়াছে 1] 

বাসি ছেডে তেবাসি খায় ইত্যার্দি, ন" ৪০০১ দ্রষ্টব্য । 

বাস্তঘুঘু ।, 

[১ যার উপস্থিতি ভিটাতে ঘুঘু চবায় ] 

বাহাত্বরে হওয়া বা পাওয়া, নং ৫৯৩২ দ্রষ্টব্য । 

বাহির বাড়ী বসে শুনি সম্ববাব১ ঠাট। 
বাীব ভিতব গিয়ে দেখি মলা-চচ্চড়ি” ভাত ॥ 

[১ব্ঞনাদির সাংলানাব। পা-সম্ভীরের। ২ পাঁ- 
আলুভাতে ] 

বাহিব বাড়ী বাস, ভিতব বাড়ী কাছাবি। 

বউয়েব পবণে টেনাখান, ধাইয়েব পৰণে শাড়ি ॥ 
বাহিব বাড়ী লণ্ঠন, ভিতব বাড়ী ঠন্ঠন্। 

বাহিবে * কৌচাব পত্তন, ভিতবে+ ছুঁচোব কেত্তন।২ 

[১ পা-খবে। ২ আলালের ঘরের ছুলালে, নব্নাটকে এ 
হাতোম প্যাচার নকৃশায় প্রযুক্ত ] 

বাহিরে কৌচা লম্বা ইতাদি, নং ২৭৩০ দ্রষ্টব্য | 

কলস 

বিউলেশ্বরী, গাঁড় থেকে বেরিয়ে এস ইত্যাদি, নং 1৫৩৭ ডরষ্টব্য। 

বিকাবী রোগীর জল পান । 
[১ “সেবিকারের তৃষ্ণা; সাবধান, জল খেললে সপ্লিপাত হবে? 
--অমৃত বন্থুর নবযৌবন ] 

* “বাইরে শব্দও “রষ্টবা। 
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বিক্রমপুর পাঠানো ।* 
[ ১ বিক্রয় বাধ্বংল করা । “নিজের গাত্রের অলঙ্কার যংকিঞ্চিং 
যাহা ছিল, তাহার ছুই একখানা বিক্রমপুরে চলিতে আরম্ভ 
করিল”--নব্বিবিবিলাস | বিক্রমপূরে গেলে পরে ফিরে ঘরে 
আর আলে না অমৃত বস্থর বাবু । ঃএকটি ঘড়ি মেরামত 
ক'রে দেব ঝলে বিক্রমপুরে পাঠান্--গিরিশ ঘোষের হারানিথি) 

বিচার ক'রে দেখ ভাই, এক ছাড় ছুই নাই। 

বিচারে পণ্ডিত, আচারে ভূত ।১ 
[ ১ নং ২৯৭] 

বিছার কামড় ।১ 
[১ “বিছার কামড তব মিছার মোহাগে”- ঈশ্বর গুপ্ত] 

বিছুটি-ঝাঁড়ের আম গোপীনাথের 1১ 
[১ অর্থাং যে আম বিছুটির ঝোপে পড়িয়াছে তাহা দেবতাকে 
অর্পণ ।-_অন্ররূপ বনের জন্য নং ৮০৬, ২৪৫৫) ৫৩৪৩, ৬৩৩৬৪, 

ইত্যাদি ভ্রষ্টব্য ] 

বিড়াল-তপস্থী 1, 
[১ হিতোপদেশের গল্পে পক্ষিশীবক-আহারাথী বিড়ালের 
নিরামিষাশী তপস্বীর ভাঁণ করিয়া অবস্থান।--'তোর কথা 
জানি কালু, সংগ্রামনিবাপী। এমন কেন দিগ হলি বিড়াল 
তপসী ॥”-_মাণিক গাঙ্ুলি। বাপ অসৎকর্দে রত হইয়া নীতি 
উপদেশ দিলে, ছেলে তাহাকে বিড়াশ তপস্বী জ্ঞান করিয়া 
উপহাস করিবে--আলালের ঘরের ছুলাল। তুই বিডাল 
তপস্বী বিরলে বসি মন্ত্র তোর কত”--দাশু রায় ] 

বিছুরের ক্ষুদ |, 
[ ১ সামান্য, যাহাতে শ্রীকষ্ণ তৃণ্ হইয়াছিলেন ] 

বিদেশের রুই, দেশের পুঁটি । 

বিচ্ভার মধ্যে বর্ণপরিচয় বাঞফি।১ 
[১ “লেখাপড়া সকল রকমই জানেন, কেবল বিশ্বৃতিক্রমে 
ব্্ণপরিচয়টি হয় নাই'--হুতোম প্যাচার নকৃশা ] 

বিস্তাশৃম্ত ভট্টাচার্য্যের পুজায় বড় ঘটা। 
বাঁশের পাত। নৈবেছ্ঠ, কচুর ডাটা পাঁটান ॥ 
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[১ পাঁজপের সঙ্গে খোজ নেই কপালজোড়া ফেটা। 
লং ৩৩২৬২ ] 

বিছে-সিছ্ে সব হল, দেশ করলে জয়। 

এখন একটা লেজ বেরুলেই হয় ॥ 
বিধবার একাদশী, করলে আব ভাল কি, ন! কবলেই মন্দ। 

বিধবা হলে ব্যবস্থা বাড়ে ।১ 
[ ১ নং ৫৮৭১] 

বিধাতা করেছেন মুটে, মোট বই গে মবে-কুটে। 
বিধাতাব বাজি, কেউ খায় হাড়, ভাত, কেউ খায় কাজি ।: 

[ ১ হাডা-ইডির চেয়ে বড মাটির পাত্র । ২ পাকেউখায় 

পোলাও । ৩ বিধাতাব বাজি কেব! কবয়ে খণন+ _কপ্তিবাস | 

বিধির নির্ববন্ধ, বা, বিধির বিপাক । 

বিধি বাদী সমান 1১ 
[১ নং ৪২৪৩] 

বিধি যখন১ মাপায়*, উপৰি উপৰি চাপাষত 
[১ পাষখন বিবি । ২ পা-চাপায়। ৩ পা-ছাপায় ] 

বিধি যদি কৰে মন, পুত বিয়তে১ কতক্ষণ । 
[১ পা-ভাল হতে ] 

বিধি যদি বিপবীত, কেবা! কবে কার হিত। 

বিধির মনে যা নিশ্চয় ঘটবে তা । 

বিধিব+ মাব ছুনিয়াব বার । 
[ ১পা- ভগবানের , বাঙ্গলের ] 

বিধির লিখন না যায় খণ্ডন |, 
[ ১ব্বামপ্রসাঘ, বিহ্যাহন্দর 1--লং ৭৭৩৩ ] 

বিধির লেখ চর্ম ঢাকা, ফলতে হবে কালে-কার্ো 

বিধিলিপি কপাল জোড়া ।১ 
] 

[ ১ রামপ্রপাদ,। গান। “মোদের বিধিলিপি কপাঁলজোড! 
কথায় কখায়”»-মুকুন্দ দাস যাত্রাওয়াল! ] 
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[ ১ ঘাটের বা দ্রব্াদির মাশুল; রুষ্ণলীলা হইতে 

বিনা পয়সায় পেলে বিষও খায়। 
বিনা বাতাসে গা” নড়ে না। 

[ ১ পাঁ_-গাছ। পাতা ] 

বিন! মাহিনায় চাকরে মোড়ল। 

বিনা মেঘে বজাঘাত। বিন! মেঘে বর্ষণ । 

বিনাশকালে বুদ্ধি টালে।১ 

[ ১ সং-বিনাশকালে বিপরীতবুদ্ধিঃ। “বিনাশকালেতে হয় 

বিপরীত বুদ্ধিদাশু বায় ] 

বিনা সম্বলে পথ চলা । 

বিনি চুণে গুয়া খায়, ঘাট এডিয়ে অঘ্াটে নায়। 
মাগ-মরণে শ্বশুরবাড়ী যায়, যে কান্দিয়! রাত্রি পোহায়। 

হইলে ভাত করে রোষ, এ চারি জনার মইলে ন। দোষ ॥১ 
[ ১ ডাকের বচন] 

বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি, পুকুরের স্ষ্টি। 
বিন্দু বিসর্গ ।১ 

[১ অন্বস্বার ও বিসর্গ, অথাৎ কোন কিছুর অত্যল্প মাত্র । 
“মতিলাল এ সকল কথার বিন্দু বিসর্গ না বুঝিয়া চিত্রপু্লিকার 
ন্যায় বসিয়া থাঁকিলেন'__-আলালের ঘরেন ছুনাল। কিত্তা বাবু 
যা আজ্ঞা করলেন তাতে বিন্দু বিসর্গ তুল নাই'-মদ খাওয়া 

বড় দায়] 

বিন্দে দূতী ।১ 
[ ১ বৃন্দা রাধিকার সখী; বিদ্রপে গুপ্তপ্রেমের দূতী বা কুটনী। 
'মলিকে, তৃমি আমার বিন্দে দুততী, যাতে মালতী যুবতী লাভ 
হয় তাব উপায় কর'--নবীল তপস্থিনী ] 
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বিপদ একা আসে ন1।১ 

[ ১'তাইতে তো বলে--বিপদ একলা আসে না'-গিরিশ 
ঘোষের ফ্যায়সা কা ত্যায়স! ] 

বিপদ যখন আসে, উড়ে আসে। 

যখন যায়, যায় পা ঘসে-ঘসে ॥ 

বিপদ-আপদে প্রকাশ পিরীত 1১ 
[ ১ আলালের ঘরের ছুলাল ] 

বিপদে পড়ে+ রাম-নাম, বা বিপদে মধুলূদন | 
[১ পা-বজ্পাতে; বিপাকে পাড়ে] 

বিপদে শিবের গোড়া, সম্পদে শিব ত নোড়া । 

বিপাকে বাপেরও মাথা যায়। 

বিপ্রনিন্দা কুলক্ষয়। 

বিবাদে যদি থাকে মন, ছলের অভাব কতক্ষণ । 

বিবাদের টেড়া কথ, জ্বরের মাথাব্যথা! । 

বিবাহ তৃতীয় পক্ষে, সে কেবল পিত্তিরক্ষে ।১ 
[ ১ নবীন তপস্থিনী ] 

বিবি যখন লায়েক হবে, মিঞা! তখন কবর লবে। 

বিবেচনাৰ ধন্ঠি, গঙ্গ। ফেলে পুষ্ষরণাঁন | 

[ ১ পুকুর] 

বিমাতা বিষের ঘর। 

বিয়ন্থ বাছিনী ।১ 

[১ 'শাশুডী মাগী যেন আগুন হয়ে উঠলো, বিয়স্থ বাঘিনীর 
মত গজবাতে লাগলো”--নবীন তপশ্ষিনী ] 

বিয়াল্লিশের হাতে গৌরীদান, ঠাকুর মন্ত্র পড়। “বলিদান। 
[ ১ অষ্টমব্যীয়া কন্ার সম্প্রদান ।--নং ৫৮৫৬] 

বিয়েও হল না ধানভানাও গেল না। 
বিয়ে করা বড় মজা, যত দূর পা তত দূর শেঞ্চা১। 

[ ১ শযা। নং ৭৯৯৩] 
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বিয়ে নয় উদোমেল» হাড়িখাফী বলে এই বেল! । 
[ ১ পাগলের বা! নির্রবোধের মেলা । নং ৩৫১৪] 

বিয়ে না হয় নাই করেছি, সঙ্গেও ত বরের গেছি । 

বিয়ে ফাঁদতে১ কড়ি, ঘর বাধতে দড়ি 1২ 

[ ১ পা-করতে; ফাদলে। ২ পা-বীধলে । 
নেই বিয়ে ফাদে, দড়ি নেই ঘর বীঁধে 1--নৎ ৬৬৭] 

বিয়ে ফুরোলে অধিবাস১। 
| ১ পা--আল্পনা; দধিমক্ষল ] 

বিয়ে ফুরোলে ছাদনাতলায়১ লাখি। 
[ ১ পা-আল্পনায় ] 

(বয়ে ফুরোলে বাজনা, কিস্তি ফুরোলে খাজনা । 

বিয়ে বলে--জুড়ে দে" ঘর বলে_ ভেঙে দে? । 

বিয়ে বাকি যত দিন, লেখাপড়া তত দিন । 

বিয়ে-বাড়ীর কাম, ঘুরলে ফিরলে নাম। 

বিয়ে বিয়ে করলে মন, বিষে হতে কতক্ষণ । 

বিয়ের কনে বলে- হাগব ।১ 
[ ১ নং ৫৮৫১] 

বিয়ের জল পেলে, কনে ওঠে বেড়ে ।, 
[ ১ “বের জল পেলে কনের! যামন ফেঁপে ওঠে, তিনিও তেমনি 
কাঁপতে লাগলেন--হুতোম প্যাচার নকৃশা ] 

বিয়ের ডাকও পড়ল, হাগার কথাও মনে হল।১ 
[ ১ নং ৫৮৪৯ ] 

বিয়ের তিন দিন পরে থাক্, তিন মাস পরে করো জাক। 

বিয়ের ফুল ফোটা ।* 
[১ অর্থাৎ বিবাহের আকাশকুস্থম! ২ এতদিনে শিব বুঝি 
হইল অন্ুকল। ফুটাইল ভগবতী বিবাহের ফুল ॥--ভারতচন্দ্র। 
“এত কালে প্রজাপতি হলো অন্ুকুল। ফুটিল তোদের বুঝি 
বিবাহের ফুল ॥'-কুলীনকুলসর্ববগ্থ ] 

বিয়ের বাকি মাস পীঁচ ছয়, কাপড় তোলে হাত পাচ ছয়। 

৩ পাঁকডি 
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বিয়ের সঙ্গে দেখ! মেই, বেটার গড়ায় খাড়, । 
বিয়েই সময় বলিদানের মন্ত্র |, 

[ ১ দেখেছি বেটীরা বিষ্বের কালে বলিদানের মন্ত্র বলেশাদীস্ত 
রায় ।--নং ৫৮৩৬ ] 

বিয়ে হবে কার? না, আমার। 
পৌদ ফাটবে কার ? না, বাবার ॥ 

বিয়ে হলে ঘর চলে না ।১ 

[ ১ যালা পূর্বেব বধূ ছাড়া চলিত, পরে বধূ ভিন্ন ৯লে না] 
বিরূপাক্ষের ফাটা, কালাপাহাড়ের কাটা । 

বিলম্বে কাধ্যসিদ্ধি । 

বিল শুকাবে যখন, বকের আমোদ তখন। 

বিলে থাওন, ঘরে এসে নাদন | 

বিলের গরু বদরের শিল্পি ।১ 

[১ অথাং বেওয়ারিশ | 1010 9800 15 0১০ 

1৮0060 911 ০৮6]: 09506173689] 510056৫9168 

21203 17691 139,175 1756 10) 006 09 06 [517107- 

9৪৫.,--]. 1). 4১006550787" ৩৮৩৬ ] 

591150 

বিলের মধ্যে চিলের বাস।। 

বিশকম্মার১ বেট! বেয়াল্লিশকন্মা* |« 

[১ ক্লেষে বিশ্কম্মী। ২ পা-চামচিকে | ৩ পাবিযাক্গিএ- 
কশ্ার বেটা তেতান্গিশ-কম্ম। ।--ণশুনতে পাই গুরুজীর 
দু'একটি ছাত্র প্রকৃত বেয়াল্লিশকন্মা হয়ে বেরিক্সেচেন'" ছতোম 
প্যাচার নকশ। 

বিশে পাগল। বলে--চগ্ডে পাগল আসছে । 

বিশ্বকশ্মীও খষি, পদীর মাও পিসী । 

বিশ্বকর্মা যত কারিগর তা৷ জগন্নাথে দেখ! গেছো]। 
বিশ্বকম্মার ছুঁচ গড়া । 
বিশ্বাসে মিলয়ে বন্ত+, তর্কে বছদূর 

[১ পা-কুফ।। ২ কৃষ্ধদাস কবিরাজ ] 
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বিষকুস্তং পয়োমুখম্ 1১ 
[ ১ হিতোপদ্েশ ] 

বিষ খেয়ে বিশ্বস্তর | 

[১ পাবিশ্বেশ্বর 
দাশ রায় ] 

বিষদাত ভাঙা ।১ 

[ ১ শেষে বিষঙ্দীত ভেঙে তেজের হ্রাস কবে খেলতে ছেড়ে 

দিলেন” -হুতেম প্যাচার নকৃশ।| “তাহার এ বিষদদ্ত করে 
উতৎপাটন*+-নবীন সেন। “আজ তার শ্ষর্দাতি ভেচেছে+ 
দ্বিজেন রাষের পরপানেে ] 

বিষফোডা, তুমি কেন ছোট ? আমার মুখখান একটু খোঁট। 
বিষয় করলে খই-কলা । 

বিষয় বাড়লেন ব্যবস্থা বাড়ে। 

[১ পা- বিধবা হলে। 

বিষ হারিয়ে টোড়া ।১ 

| ১ বিষহারানে! ঢেশড়ার মত অভিমানে মরি ফেটে ঈশ্বর 
গুপ্ত । 'লোভেতে খেলি ধ্রম লচ্জা শরম, শেষে মন বিষ 

হারিয়ে ঢেশড়া হলি'_মনোমোভন বন্থু ] 

বিষহারা চোঁড়া, তাঁর গঞ্জন দেশ জোড়। । 

বিষে বিষক্ষয় ।১ 

[ ১ সংস্কৃত 'বিষনাশক-বিষ" লৌকিক ন্তায়। বিষস্য বিষমৌষধম্” । 
--গলো ধনি, রবে না ব্যাপি বিষস্ত ব্যিমৌষধি, বিষে বিষে 
অমৃত গুণ ধরে'_-দীশু রায়। “বিষে বিষক্ষষ য় তা জান? 
--গিরিশ ঘোষের মনের মতন । শেষ পর্যন্ত হয়ত বা ব্ষি 

দিয়েই বিষের চিকিৎসা করতে হবে,--শরত্চন্জ্রের ষোড়শী 7] 

বিষের আবার চার সের । 

বিষের সঙ্গে খোজ নেই২, কুলোপান! চক্র |, 
[ ১ পা--একবত্তি (বা ছ'রত্তি) বিষ নেই? নিব্বিষ সাপের । 
২ 'একরত্তি বিষ নাই তার কুলোপান! চক্র'- দাশ বার়। 
"আজ কাল সহবের দলপতি দলের অনেকেই কুলোপানা চক্ধবের 
দলে পড়েছেন'শছতোম প্যাচার নকৃশা। একরত্তি ব্ষি 

৫৭৩ 

“বিশ্বস্তর নাম ধরি, বিষ খেয়ে ছীর্ন কলি? 

রঃ 

নং ৫৭৯৩] " 
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নাইক, কুলোপানা চক্র'-_ঈশ্বর গুপ্ত । বিষের সক্ষে খোঁজ 
নেই কুলোপানা চকোর, কথায কথার তেঙ্জ'-_-জামাই বারিক ] 

বিষ্টাকীট ।১ 

[১ "হা ওবিষ্ঠটাকীট হবে, আর তুমি ক্ষীরের হাডির মাছি হবে? 
_-অমুত বস কালাপানি ] 

বিসমিল্লায় গলদ | 
[১ কার্ধযারস্তে আল্লার নাম ন্মরণে, অর্থাৎ স্বব্রপাতেই ভুল ।-_ 
11012717 0010010) 111) 1946, 7. 64 , আধাবর্ত, ১৩১৯, 
পৃঃ ১১৩ দ্রষ্টব্য ।- নং ২৬১৬ ] 

বিজ্তব দেখেছি চবি করতে ইত্যাদি, নং ৩৭৩৩ দ্রষ্টব্য | 

বিস্তুর বাড়ে পতন 1১ 
[ ১ নং ৪২, ৪২৪ ] 

বিহ্বানী লৌকিক+ যে জন ছাড়ে, শনি ঠাকুর ঘুরায় তারে ।+ 
[ ১ প্রাতঃকালে মাহারাদির অন্গবোদ | ২ শত ৬৩৫০ ] 

বিহানে বাদল বাদল নয়১, মায়ে ঝিয়ে কৌদল কৌদল নয়। 
। » শং ৬৩৫৬; ৮৯৬৩ ] 

বীরতোগা। বসুন্ধরা! 1 

বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না ।, 
[১ 'বুক ফাটে ত মুখ ফুটে না, কি আছে ললাটে'_-গোপাল 
উডে। এতদিন ব্লবার জন্য আমার বুক ফেটে ফেত বাবু, 
কিছুভেই মুখ কাটাতে পারতাম না-শবহ্চন্দ্রেন চবিমৃহীন ] 

বুকে খেয়ে মুখে মারে । 

[১ অর্থাষ সন্তান স্তগ্রপাঁন করিয়া বড় ইয়া ম্পকেই বাকাবিঞ 
করে ] 

বুকে ঢে'কির পাড় পড়া।, 
[১ জ্ঞাতিবর্গের বুকে ঢেকির পাড় পড়তে পাগল”_-হুতোম 
প্যাচার নকশা ] 

বুকে বসে দাড়ি ওপড়ান।১ ণ 

| ১ “দেখে লাগে দেকদারি, বুকে বলে উপাড়ে দাড়ি' দাশ 
রায়। “তা করবো কেন? বুকে বমে দাঁড়ি ছিড়ব-- 
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নবনাটক। “তোমাদের বুকে বসে দ্রাটি তুলছিলেম”--কমলে 
কামিণী। “যার খাও তার বুকে বসে দাি ৪পডাঁও-_গিবিশ 
ঘোষের গৃহলক্ষ্মী ] 

৫৮৯২ ₹ বুকে ব'সে ভাত রাধা ।১ বুকে ভাতের হাড়ি চড়ান |২ 

৫৮৯৩ 

৫৮৯৪ 

৫৮৭৫ 

৫৮৪৯৬ 

৫৮৯৭ 

৫৮৯৮ 

৫৮৯৯ 

৫৯০০ 

৫৯০১ 

8৯৩২ 

৫৯০৩ 

৫৯০৩৪ 

বুকে উনান পাতা | 
[১ এমন পোড়া জাঁও পেয়েছিলাম দিবারাহ্রি আমান বুকে 
বমে ভাত রাধে'- আলালের ঘরের দুলাল। “তোমান 

করেচি কি? তোমার বুকে বসে ভাত রেধেচি, না, ভোমান্র 
পিপ্ডি চটকিচি,--জামাই বারিক। ২ “আমার বুকে হাঁড়ি 
চড়াবেন'--অমুত বস্্র তরুবালা। ৩ “রঞ্জাব বেটার পুকে 

পাতিৰ উনান'__মাণিক গাঙ্গুলি] 

_ বুকে সাহস নেই, মুখে সাহস। 
বুঝতে নারি বিধির ছন্দ, ভাল করতে হল মন্ৰ। 

বুঝতে নারি সেকরার ঠার, বলে এক করে আর । 

বুঝ নর যে জান সন্ধান।১ 
| ১ ভাঁরতচন্দ্র 

বুঝলাম তোমার গিন্নীপনা, তেল থাকে ত স্ুন থাকে ন!। 
বুঝি হতভাগার দেশে যম গিয়েছে বানে ভেসে । 

বুঝে কথা বল, দেখে পথ চল। 
বুড়াকালে যার মরে মাগ, সে শাল! গা মেগে খাক্। 

বুড়া গরু চোরা ধান, যে বেচে সে সেয়ান । 
বুড়া গরু, বস্ত্র পুরাণ, চোর! গাই, গান্ধিচুষা* ধান। 

সেই সেয়ান যে বেচতে না করে আন্ ॥ৎ 
[১ গান্ধি ক্ষেত্রের অনিষ্টকারী পৌকাবিশেষ। ২ পাঁযে 
বেচে সেই সেয়ান, ইহ। বেচিতে না পুছিব আন্। ৩ ডাকের 
বচন ] 

ঝুড়াবয়সে চূড়াকরণ। 

বুড়া হলি তবু গেল ন! ঠাট, রাড় হয়ে যেন ধাঁড়ের নাট ।; 

[১ ভারতচন্ত্র 1 
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বুড়িতে চতুর, কাহনে কানা 1১ 
7১ “তাহাব কেবল মোক্তারি বৃদ্ধি ছিল--বুভিতে চতুর কিন্ত 
কাহনে কানা”-আলালের ঘরের ছুলাল। “কড়ায় কড! কাহ'ন 

কানা" ববীজ্মনাথ ] 

বুড়ী কাছে গেলেই পাচিল পড়ে। 

বুড়ী ছৌয়।। ১ 

[১ চোর চোর খেলায় একজন বড়া সাজে, চোর ছু'বার 

পূর্বে তাহাকে ছু ইলে আব চোর হইতে ভয় না] 

বুড়ী দিদিকে আবার শেখায় কি। 
বুড়ী মরে কি চামড়াই ছেঁড়ে। 
বুড়ীর আগ ছুয়াবেও ভয়, বুড়ীর পাছ ছুয়াবেও ভয়। 
সকল কথ! থুয়ে বুড়ী কামের হিসাব লয় ॥ 

বুড়ো গরু, বিয়ানও শেষ । 

বুড়ো গরু ভাবে-সে কখনো বাছুব ছিল না। 

বুড়ে। দাদাকে গায়ত্রী শেখানো । 

বুড়ো দিয়ে জরা শোধ । 

বুড়ো নয়১ রসের গুড়ো । 

[১ পাঅবাক বুডো। বুড়া ত রসের গুড়া'শ্াকুলীনকুলসর্বন্থ। 
সন্হ ১১৭৪ ] 

বুড়ো বয়সে ছুধতোলানি । 

বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগ, বা ধেড়ে কাচট। 

১ ছল বা বাতিক। “তবু তারে দেখে-এবুড়ো বয়সে ধেডে 
কাচ--সেকেন্দারি গঞ্জের দেড গজ ঘোঁমট। দাও+--লীলাঁবতী | 
'বুডো কালে ধেডে রোগ কখনো! কি সাজে" নশ্বর 
আর বুড়ো বয়দে ধেড়ে রোগ'-কুলীনকুলসর্ 

বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগ কেন ধরবেস্পনবনাটক্] 

বুড়ো বয়সে নবীন নারী, জর বিকারে বিলের খঁরি 
আধমরা তার নয়নবাণে, দেখতে পায় ন৷ চোখে কানে ॥১ 

[১ কমলে কামিনী ] | 
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বুড়ো বয়সে পেট কেন? যার খাই সে ছাড়বে কেন? 
[১ নবীন তপন্থিনীতে কেবল দ্বিতীয়ণদ্ধ উদ্ধৃত ] 

বুড়ে৷ বয়সে বিয়ে, পুরাণ কাপড় সিয়ে১। 
[ ১ সেলাই ক'রে] 

বুড়ে বাদরও গাছ বায়। 

বুড়ো বাদরকে নাচ শেখানো ।* 

[ ১ তোমার আর বুড়ে! বাদরকে নাচ শেখাতে হবে না”-- 

লীলাব্তী ] 

বুড়ো, বাপে খুড়ে। । 

বুড়ো ময়না১ | 

[১ ময়না পাখীর মত বাচাল। অথবা, “মনা” কামুকী বা 
কুটনী। অথবা, মগ্পনামতীর মত খল ও ভাইনী ] 

বুঢে মেরে খুনের দায়, নং ৬৩৭৫ দ্রষ্টব্য । 

বুডৌয বুভোয় কথা ইত্যাদি, নং ৪৮১৬ ভ্রষ্ব্য। 

বুড়োর আবাব মরবাব ভয়। 

বুড়োর নেই কাজ, ভাঙে আর বাঁধে । 
বুড়ীর নেই কাজ, ফেলে আব বাছে ॥ 

বুড়োর মাথায় শালিক নাচে, আব কি বুড়োর বয়স আছে। 
বুড়ো শালিককে বাম-নাম শেখানো । 
বুড়ো শালিক পোষ মানে না। 

বুড়ো শালিকেব ঘাড়ে রোয়া ।+ 

[১ বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রৌয়া উপডান” -ুষ্ট বৃদ্ধকে শিক্ষা 
দেওয়া । মধুসদ্ন দত্তের একটি প্রসিদ্ধ প্রহসনের এইক্প 
নাম] 

বুড়ো! হলে বক চেনে না। 

বুড়ো হলে বাহাত্তুরে পায়, বুদ্ধিনৃদ্ধি গুলিয়ে যায়।১ 
[ ১ বাহাত্বর বৎসরের বার্ধাক্যে বুদ্ধিনাশ | “ওরে ভীম্ম বাহাতরে 
কত ধিক বা দিব ভোরে+--দাণ্ড বায় । “বুড়ো হলে বাহাভনে 
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হয়'; পুনশ্চ, বুড়ো হয়ে বাহাত্তরে হয়েচেন, রাতদিন বিয়ে 
বিয়ে ক'রে মরচেন+-_বিয়েপাগলা বুড়ো ] 

বুড়ে! হলে ভীমরতি+ হয়। 
[ ১ অতিশয় বার্ধক্যবশতঃ বুদ্ধিত্রশ। ৭৭ বৎসর ৭ মাঁস 
"রাত্রি পূর্ণ হইলে নাকি ভীমরতি দশা হয়! বুড়ো হলে 
ভীমরতি হয়'__-গিবিশ ঘোষের প্রফুল্ল । 'বুড়োর ভীমরতি 

হয়েছে কি না'--ঘিজেন্দ্র রায়ের বিরহ ] 

বুড়ো হাগে মরতে, ছেলে হাগে তরতে ॥+ 

[১ নং ১৬৬] 

বুড়ো হাড়, ওষুধে লাগে । 

[ ১ পা--শেখের বা মোল্লার দাড়ি । নং ৭৯৯৫ ] 

বুদ্ধিগুণে হা ভাত, বুদ্ধিগুণে খা” ভাত। 
বুদ্ধিতে বৃহস্পতি ।, 

[ ১ “কৌশলে বাচম্পতি দাদ! বৃহম্পতি”_-মদ খা ওয়া ড দায় ] 

বুদ্ধিতে সকল ঘটে, কপালের সঙ্কে কেহ না জাঁটে। 
বুদ্ধিতে সের! বৃহস্পতি, যুদ্ধে সেরা কর্ণ। 

জাতির,সের! ব্রাহ্মণ, ধাতুর সেরা স্বর্ণ ॥ 

বুদ্ধি থাকতে মাগের পাতে ভাত খায়। 
বুদ্ধিমান ইছববের বেরাল দেখে দৌড়। 

বুদ্ধি নেই জাফর আলি, জোয়ারের সময় বাধে আলি১। 
[১ ক্ষেতের আইল ] 

বুদ্ধিমানকে বুঝান যায় আকারে প্রকারে | 
নির্ববোধকে বুঝাতে হয় চড়ে আর চাপড়ে ॥ 

বুদ্ধি নেই, বেটার বিয়৷ পান কিনতে গেছে না 
[১ চট্টগ্রাম অঞ্চলে; পানের জন্য নয়, শুঁকি মাছের জন্য 
প্রসিদ্ধ ] 

বুদ্ধি যার, বল তার ।, 
[১ সংস্বুদ্ধি্ত্ত বলং ত্য অবোধস্য চতো বলষ্-- 

হিতোপদেশ ] 
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বুদ্ধির ঢে'কি।১ 

[১ বুদ্ধির ঢে'কি, গ্রণবানের জেঠা1--আলালের ঘরের 
ছুলাঁল। ভি'কাটি বাড়ায়ে বয়েছে দায়ে বেটা বৃদ্ধিব টেকি 
_-পবীক্জনাথের পুরাতন ভৃত্য ] 

বুদ্ধিব দোষে পাই কষ্ট, কাঁকড়া খেয়ে ববিবার নষ্ট |, 
| ১ নং ৩০০৮) ৬৫৮৬ ] 

বৃদ্ধি না থাকলে বাঁপের পুকুরে ইত্যাদি, নং ৮২৭৫ তুষ্টব্য | 

বুদ্ধিশুদ্ধি নেই শুধু বড় বড় হা । 
জলের কাছে নিয়ে গিয়ে ভিজিয়ে ভিজিয়ে খা” ॥১ 

[ ১ শেযালের ঝোলান লেজে পুত গর্তের কাকডার চতুর 
উক্তি ] 

বুধে সাত পুতে নেউটা ।১ 

| ১ পুধবারে নুতন কাপড পরিতে নাই ] 

বুনলাম ধান, তুললাম তিল১, ফপলে! রুদ্রাক্ষং, খেলাম কিল: । 
[ ১ পা-হলো তিল। ২ প্রপিগ্ছ গাছ, ০19০০০৪০01 
£4171685 1 পা-ফ্ললো গুয়া। ৩ অর্থাৎ খাছনাব দাক্ে] 

বুনি মবেছে কুনিকে১ বল, ক্ষেতিং কেঁদে আকুল হল । 

[ ১ বুনি কুনিপক্ষিবিশেষ। ২ ক্ষেত] 

বুলবুলি লো সহ প্রাণের কথা কই। 
আজ খেলে আমা বাড়ী, কাল খাবে কোই১ ॥ 

| ১ কোথা ] 

বুলবুলেব সাধ্য নেই বটফল গেল! । 
বৃত্তি-বাইরে করে ব্যয়, তাঁর লক্ষ্মী ক'দিন রয়। 

[১ “নিত্যি অপকীন্তি তোদের বৃত্বি-বাইরে কর্্ম_দাশু বায় ] 

বৃদ্ধবেশ্া তপস্ধিনী, নং ৫৫০, ৫৭৩২) ৬৫৭৮ দ্রষ্টব্য । 

বৃদ্ধম্য তরুণী ভা্যা ।১ 
[ ১ 'বৃদ্বন্ত তরুণী ভার্ধ্যা করে তীরও নাম বেরয়েছে, ছাত্রদেরও 

নাম বেরয়েছে'--কমলে কামিনী ] 
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বৃদ্ধস্ত বচনং গ্রাহাম্ | 

[১ বৃদ্ধন্ত বচনং গ্রাহ্ম্ আপতৎকালে হাপস্থিতে | সর্বত্ৈবং 

বিচারেণ আহারে নচ মৈথুনে ॥-করিতে হইলে এই কার্য 
বৃদ্ধন্ত বচনং গ্রাহ'--দাশু বায় ] 

বৃদ্ধা নারী পতিত্রতা । 

বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি 1, 
[১ “তিনি কি আমায় ছেড়ে কোন স্থানে যেতে পারেন ? 

বৃন্দাবনং পরিতাজা পাদমেকং ন গচ্ছতি'--দ্বিজেন্্র বাষের 
বিরহ ] 

বৃুন্দাবনে আছেন হরি, ইচ্ছা হলে রইতে নারি।, 
[ ১ দীলদর্পণে উদ্ধৃত ] 

বৃষকাঠ 1; 
[ ১ বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধের কাঙ্গের প্রতীক মৃত্তি। ব্যঙ্গ, বুদ্ধ 
অপদার্থ। “এ বালিকাকে একটা বুষকাঠের গপায় ঝুলিয়ে 
দেবেন সংকল্প করেছেন'-_অমৃত বন্থর নবযৌবন। “এ ঘুণধর! 
বুষকা বিদ্েয় দাও না বাবা'-গিরিশ ঘোষের বলিদান 1 

রষ্টির জলও লুকায়, চোখের জলও শুকায়।১ 
[১ লহ ৫০৫৯ ] 

বৃষ্টির ভয়ে জলে ঝাঁপ দেওয়া । 
বৃহম্নল! রথী যার, পরাজয় কোথা তার ।১ 

[ ১ সং-বৃহন্গলা রী যন্য কুতস্তস্ত পবা ভবঃ ] 

বে-আকেলে কয় --সংসার আমার 1; 
[ ১ পু ৬০৫১ ] 

বেইমানের আবার বেড়া১ । [ 
[ ১ আড়াল বা প্রতিবন্ধক ] 

বেকারের চেয়ে বেগার ভাল । 

[ ১বিনা বেতনে বাধ্যতীমূলক কাজ্। পা-ঁগার খাটবে ত 
বেকার থাকবে না। নং ৫৫১৮] 

বেগম চেনে না বেগুন ।, 

| ১ নং ৪৬৬২, ৫১৫৭ ] 
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বেগার ঠেল! কাজ ।, 
[১ কাজ কর! নর বেগার ঠেলা'-গোপাল উডে ] 

বেগার দিয়ে ছুঁচিও না» পৌদের গু যাবে না। 

বেগারের দৌলতে; গঙ্গাক্মানৎ ।, 
[১ পা্পুণ্যে। ২ পাসোনার গা দেখা । ৩ বেগারের 

পুণ্যে গঙ্গা নাওয়া মনে নয় সম্মত” দাশু বাধ | “ব্গাবের 
পুণ্যে কাশীদর্শন'--মধুহদন দত্তের কৃষ্ণকুমারী । শেষে 

বেগারের দেটলতে গঙ্গান্সান'_-বিষবৃক্ষ । নং ২৬৬৮ ৭৯৯১, 
৮২৪৪ ] 

বেগুনক্ষেত ঘুচে মূলোক্ষেত হবে 1১ 
[ ১ মুলার চাষ বংসরে একবার, বেগুনের বারমাস | মতিলালের 

মত ছেলেদিগকে হাতছাডা করা ভাল নয়, ইহারা বড় হইয়া 
উঠিলে আমার বেগুনের ক্ষেত হইবে? পুনশ্চ, 'প্রজা 
্মিদীরের বেগুনক্ষেত - নীলকরের প্রকৃত মুলার ক্ষেত'-- 
আলালের ঘরের দ্বলাল ! নং ১১৩০, ৫৩০০১ ৬৮৮৯ 1 

বেগুন গাছে আজঁকশি ।১ 
| ১ নং ১৩২২ ] 

বেগুন তোর পৌদ কেন খাড়া, না, মোর বশাবলীর ধাবা । 

বেও দেখে পুকুর কেটেছে মুতে ভাসাবার তরে। 
বেঙ বলে সাপকে--কারো কড়ি ধারি না 1” 

[ ১ গল্পের সাপে ধন্রিয়া গিলিলেও শেষ পর্যন্থ বেডের 
আম্কালন 1 

বেড মারতে সোনার কাড়১। 

[১ কাণ্ড, বাণ ] 

বেঙও চায় ঠেও মেলতে, কুঁজোও চায় চিৎ হয়ে শুতে ।১ 
[১ নং১৯১৩] 

বেতীঁচির লেজ খসা 1১ 
[ ১ 'ব্যাঙাচির লেজ খনে গেলে ব্যাঙ হ্য়'অমৃত বস্থুর সাবাস 
আটাশ ] 

বেঙ্ের আড়াই হাত। 

৫৮৯১ 
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[১ গল্পের বেঙের মত সামান্য ধনেও অহঙ্কার 

বেঙের আবার স্ধি ।১ 

[১ ব্যাঙ্গের আবার সদ্দি-_দেওয়ানজি মশাই থাপা হবেন না? 

--নীলদর্পণ ] 

বেতের আশ! পাহাড় ডিঙোয়। 

বেডের নাকে মিনেব নোলক । 

বেডেব মাথায সোনার ছাতি শোভা নাহি পায়। 

হজুদ খেলে রাঙা ছেলে কখনো না হয় ॥ 
বেঙের লাথি বা চাট মারা । বেডেব লাফ । 

বেডের ছাত1 |; 

[৯ ব্রার উদ্ভিদ বিশেষ । অর্থাৎ বাহার চারিদিকে হঠাং 
আবিতীব ৭ শীত্বই বিনাশ হয় ] 

বেঁচে থাক্ মোর চড়ে বাশী ইত্যার্দি, নং ৩৯১৭ ড্রষ্টবা। 

বেজ*, বানিয়া, বোড়া, তিন নষ্টেব গোঁড়া । 

বেঁজিব গৃর্থে সাপেব বাস 1১ 
[ ১ মরবে প্রজা মবে চাষা, বোজির গর্তে সাপের বাসা” 

ঈশ্বর গ্রপ্ধ ] 

বেটা বড় বুদ্ধিমান, এক পিঁড়াতে* পাচ মোকাম । 

[ ১ গৃহদ্বারের সম্মুবস্থ ভিতি বাবোয়াক ] 

বেটা বিষলাম বৌকে দিলাম, ঝি বিয়লাম জামাইকে দিলাম । 
আপনি হলাম বাঁদী, পা ছড়িয়ে বসে কাদি 

বেটার পৌদে নেই টেনা। 

হাটে গিয়ে আছে তবু গুড়ক তামাক কেনা ॥ 
বেটার বর মাঁগতে গিয়ে ভাঁতাব খেয়ে আসা । 

বেটার ভেক: ত নয়, ভাঙলে ছু'খানা বোকন৷ 
[ ১ ভেকধাবী বেষ্ণবের ভিক্ষাপাত্র অর্থে ] 

বেটার কি মৃত্তি, শেওড়া গাছের চক্রবর্তী । 
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বেটাকে মারি বেটার রাগ ।+ 
| ১ নং ৬৭৯২ ] 

বেটীবেচা কড়ি, ঘটোৎসর্গের হাড়ি। 
বেটা যেন সজনে খাড়া, রোদ লেগেছে ছায়ায় দীড় । 

বেঁটে লোক হ্েঁট হয় না, নং ৬৩৩২ দ্রষ্টবা । 

বেটে ঘোড়া কাল চানা১ খায়, এক চাবুকে বিশক্রোশ ধায়। 
[১ পাঁকাল চুনো (“অর্থাৎ খভ, ঘর উছছান পুরাতন খড়-_ 
লঙ সাহেবের টিগ্ননী ) ] 

বেড়া আগুনে পড়া । 

[১ 'বাবুরাম বাবুর পরিবার বেডা আগুনে পড়িয়াছে, 
দেখিতেছি ত্বরায় নিকেশ হইবে'-আলালের ঘরের দুলাল । 

“বেডা আগুন পালাবার যো৷ নাই, লঙ্কা ছারখার, সীতা উদ্ধার” 
--জামাই বারিক 1--নৎ ৮৩০৪ ] 

বেডাও যদি ভোরের বেলা, থাকবে না আর রোগের জ্বালা । 

বেড়া নীচু দেখলেই লোকে ডিডিয়ে যায় । 
বেড়া নেডে গেরস্থেব মন বোঝা ।১ 

[ ১ “বেডা নেডে ষেন গৃহন্গের মন কুঝা'-_ভারতচন্ছ্র ] 

বেড়ার ক্ষেত খাওন।; 

[১ অর্থাঙ বেডা ক্রমশঃ আগাইয়! ক্ষেত দখল করে। পা--” 
ক্ষেতে দিল।ম বেড়া, বেডা খেল ক্ষেত ] 

বেড়েকে চমরা করা ॥১ 

[১ অর্থাৎ “ছোটকে বড করা” (বাধাকান্ত দেব, বাঙ্গালা 
শিক্ষাগ্রন্ত )। “ক'রে বেঁড়ে চমরা মান বাড়ালাম*-- দাশ রায় ] 

বেঁড়েকে চমরা বলা, অমনি তার লেজ ফোলা । 

বেঁড়ে গরুর ওকড়া ৰনে১ ভয় ' 
[ ১ ক্ষুজ্রাকার গুল্পের ঝাড় ] 

বেঁড়ে গরুর লেজ ধ'রে বৈতরণী পার ।, 
[১ পা-গরুর লেজ ধরে (বেডে শব্ধ বাদ)। গাভীব 
লাঙ্গুল ধরি বৈতরণী হইল পারস্*গোবিন্দচন্্র গীত ] 
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বাংল! প্রবাদ 

বেতালে” আঁর মাতালে, সিংহে আর শৃগালে। 
[১ দৈবশক্তিসম্পর্ন পিশীচ। নং ৬০৯৩ ] 

বেতালের১ ওপর মারে তাল, ভাদ্র মাসের যেন* তাল।* 

[১ তালহীন গান বা বাঙ্জনার। ২ পা--যেন ভাঙ্রমেসে। 
৩ দ্াণ্ড বায় ('ওপর' স্থলে পৃষ্ঠে' পাঠ) ] 

বেদ বিধি ছাড়া, যা? বৈরেগী-পাড়া। 
বে-ঘধানা, দোভ্ের চেয়ে দানা ছুশমন ভাল ।* 

[১ অর্থাৎ 'নাদান' নির্বদ্ধি। ২ বুদ্ধিমান । ৩ নং ৪৯৮১ ] 

বেদিল নওকর১ ছুশমন বরাবর । 
[ ১ যে চাকবের ছুষ্ট মন । পাবেদীন ( স্বিধন্্ী ) নএকর ] 

বেদেয় চেনে সাপের হাচি১।২ 
[১ পাহাই | পাপের হাই ষে বেদেয় চেনে অন্য লোকে 
জানবে কেনে--গোপাল উড়ে । “বেদেয় চেনে সাপের হাচি, 
বাছা একি দাইয়ের কাছে কৌক ছাপি'স্নববিবিবিলাস। 
“তবে কি জানেন- সাপের ষাঁচি বেদেয় চেনে'--গিরিশ ঘোষের 
পাচ কনে] 

বেদের ছেলের নলের আগায় ভাত। 

বেদের ঝুলিতে সাপও কেঁচো হয়।১ 
[ ১ “তথা গেলে হবি যেফ বাদিআর সাপ'--শ্রীরুষকীর্তন ] 

বেদের টোল, নং ৫৪৬ দ্রষ্টব্য। 

বেদের মরণ সাপেব হাতে ।১ 

[১ নং ৮৩৬৪ ] 

বেঁধে মারে সয় ভাল ২), 
| ১ পাধারে। পেডে। ২ পা-বড়। ৩ সাহেবের সঙ্গে / 
বিবাদ তো সম্ভবে না, বেঁধে মারে সয় ভাল, কাজে কাজেই 
কতে হবে'--নীলদর্পণ ] 

বেলাবনে মুক্তা ছড়ান, নং ৮৪5 দ্রষ্টব্য । 

বেনের কাছে ধনে চুরি |, 
[১ নং ১৭১৬) ৮৪৩৫] 
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বেনের দোকানে মেকি চালানো 1১ 
| ১ নং ১৭১৫] 

বেনে। জল ঢুকিয়ে ঘরো৷ জল বের করা ।১ 
[১ 'বেনো জল ঘবে প্ররিলাম ঘরো জল দিবার তবে'-- 
দাশ রায়] 

বেপাঁরে১ অপার কষ্ট। 
[ ১ ব্যবসা বাণিজ্য ] 

বেবাক কণ্ম হল পণ্ড, লাভের মধ্যে মিছে দণ্ড। 

বেয়াই, তোর খরচ আর মোর খরচ, আর সব খায় আর চায়। 

বেয়াই যত খান ঘি, মুখ দেখেই চিনেছি।১ 
| ১ নং ১৪৩৩ ] 

বেয়াইয়ের* কিবা ভাও*, মুখে কয় রও রও পায়ে ঠেলে নাও ।, 
[১ পা কুটুমের। ২ ভাব। ৩ নং ৯১০৪ ] 

বেয়াইয়ের পুতে সাত পুত ।+ 
[১ পা বেষানের পো নিয়ে তিন পো ] 

?ব্রাল কত শিকারী ইত্যাদি, নং ২৬২৬ দ্রষ্টব্য | 

বেরাল হুধ না খেয়ে বসে থাকে না। 

বেরাল যখন ছুধ খায় বুজিয়ে ছুই চোখ । 

ভাবে তখন চোখ বুজিয়ে আছে সব লোক । 

ব্রোলের খ্খসানি বেঁতলার ওপর । 
বেবালের ঝগড়া । 

বেরালের ছুধ-প্রহরী১।২ 
[১ পাঁ_মাছপাহারা। ২ নীতিকাব্যাম়তে উদ্ধৃত ভাবন্বাভ- 
বাক্যে ষথা-মাঙ্জারেঘিব বিশ্বাসো থা নো হুগ্ধরক্ষণেঃ | 
নং ৫৫৪৮] 

বেরালের পায়ে পড়লে কি গলার কাটা উলে১।, 
[১ নামিয়া ষায়। ২ নং ২৪১৭] 

বেরালের পিঠে হাত বুলালে লেজ মোটা হয়।, 
[১ ন' ৫১৯৮] 
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বাংল! প্রবাদ 

বেরালের ভরসা শিকের খোঁল। 

বেরালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়া । 
বেরালের মত ধাচা* বাঘের মত লাফ । 

[ ১ অবয়ব, আদ্দল বা রীতি ] 

বেরালের মার আড়াই প11১ 
[ ১ তারপর সব ভুলিয়া যায় ।--নং ১৯০৪ ] 

বেরালের মারণ প্রথম রাজ্রেই১ । 
[ ১ প্রথম রাত্রিতে মারিলে নাকি বেরাল আর আসেনা! 
অথবা “মারণ' মৈথুন অর্থে ] 

বেরালের রাগ থাবার ওপর । 

বেরিয়ে এলাম, বেশ্টা হলাম, কুল করলাম ক্ষয়। 

এখন কি না ভাতার শালা ধমকে কথা! কয় ॥+ 
[ ১ সধবার একাদশীতে উদ্ধৃত ] 

বেল পাকলে কাকের কি-, ঠোকরাঁলে আর পাবে কি। 

| ১ 'দেখিল পাকিল বেল গাছের উপর। আরতিল কাক 
তাক ভখিতে না পারে ॥”-_শ্রীরুষ্ণকীর্তন | "বেল পাঁকিলে 
কাকের, কিবা স্ুখ--দীশু বায়। “তিনি ভাল জানেন বেল 
পাকলে কাকের কি? -আলালের ঘরের দুলাল ] 

বেল্পিকের নিমন্বণ আচালেই সিদ্ধি, নং ৬৬ দ্রষ্টবা | 

বেশভৃষা কর মিছে, শ্যাম তোমার মথুর1 গেছে । 
বেশভৃষা কেন করিস রাই, আসবে না আর তোর কানাই। 
বেশি কথা কয় যে, কাজে কম হয় সে। 

বেশি খেলে মধুও বিষ । 
বেশি তা” দিলে আগায় ঘোল৷ পড়ে । 

বেশি লোকের কাজ কম। 

বেশ্যার ছেলের অন্নপ্রাশিন। 

বেশ্টার ছুয়ারে টষ্কা টক্কা, গুরুর বেলায় নবভঙ্কা | 
বেশ্তা হইয়! লাঙ্জাউলী, মুখ পোড়াই তার আগুন জালি।+ 

[১ ডাকের বচন ] 
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“বেহাই শবের জন্ত “বেয়াই? দ্রষ্টব্য | 

বেহায়া কয়-_রাজ্যই আমার ।১ 
[ ১ নং ৫৯৬৪ ] 

1 বেহায়া-ক্ষণে জন্ম নিয়ে, লাজ খেয়েছি ভাতে দিয়ে । 

বেহায়। বেরসিক বাঁকা, তিন নিয়ে ঢাকা । 

বেহায়ার নাহি লাজ নাহি অপমান । 

সুজনকে এক কথা মরণ সমান: ॥ 
[ ১ পা-_শত লাখি খাইলেও নাহি দেয় কান] 

বেহায়ার বালাই দূর, কাটা কানে বিঞ্ে ফুল। 
বেহায়ার বালাই নেই। 

বেহায়ার হায়! নাস্তি, নাক কেটে করা শান্তি। 

বেহারের বামুন গুল! বেড়ায় যেন হস্তী । 
ত্রিসন্ধ্যা আহক আর তর্পণ নাস্তি। 

ভোজনান্তে শতরগ্ে দেয় তার! কিন্তি। 

লাঙুলের মুট ধরতে সবাই দেয় ব্বস্তি ॥ 
বৈতরণী পাঁর করা ১ 

[ ১ জগদশ্বাকে বিয়ে করে এনেচি, একেবারে বৈতরণী পাব 
করতে পারব না_নবীন তপন্ষিনী ] 

বেগ্ভনাথের১ মাথাবাথা ।২ 

[ ১ বৈ্যনাথ শিবলিঙ্গের মাথা নাকি ফাট1। এ যে বৈদ্যনাথের 
শিরঃংপীড়! শুদ্ধ বৈদ্য কোথা পাই"--দাঁশু রায়] 

বেদ্ভনাথের ষাড়।১ 
[১ নং ২৬০৮] 

বেষ্ঠ বড় বোকা । 

যাবার বেলায় জন পাঁচ ছয়, আসবার বেলা এক! ॥ 

বৈচ্ বারেন্্র বোড়া, তিন নষ্টের গোড়া । 

বৈদ্য হল স্থপ্রিছাড়!১, হাতুড়ের যশ বাড়া । 
[ ১ অর্থাৎ অপদার্থ । পা--পদ্ধতি ছাড়া ] 
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বৈদ্ভে পীঁচন খায় না। 
বৈস্কের চালে পথা নাই। 
বৈষ্ভের বড়ি, ছু'লেই কড়ি। 
বৈষ্কের হাতে মরাও ভাল। 
বৈরাগীব একপোয়৷ বুদ্ধি, তাও টুকনির১ মধ্যে । 

[ ১ ছোট ভিক্ষাপাত্র ] 

বৈরাগীব রাগটুকুও আছে, ভাগটুকুও আছে। 
বোকড়া১ মারে বোকড়। খায়, বোকড়াৰ কড়ি বোকড়ায় যায়। 

[ ১ বুকড়ী, মোটা বাঁ আছাটা চাল ] 

বোৌঁচকা আগল, সেয়ান। পাগল । 

বোঁচা মুখে দাড়ি, বেড়ান বাড়ী-বাড়ী। 
বৌচার গায়ে খোচা । 

বোঁচাব বেটা ঠোচ!। 

বোঝার ওপব শাকের জাটি। 

বোঝেনি যে আছে ভাল, আধ-বোঝেনিব শ্রাণটা গেল । 
| ১ পহ ৪১০৭ এ 

বোডে টেপা ।১ বোড়েব চাল। বোঁডের চালে কিম্তিমাৎ। 
[১ দাবা খেলা হইতে | “দাত চাল চেলে তনে বোডে টিপেছি। 

_গিরিশ ঘোৌষের বলিদান ] 

বোবার কানের কাছে গান গাওয়া । 

বোবাৰ শক্র নেই ।১ 

[ ১ সং--মৌনিন: কলহে। নাস্তি।--খুলে খেঙ্গে কথা বলা বড় 
দায়-বোবার পক্র নেই'--আলালের ঘরের ছুণাল। 'বোবার 
শু নাই কেহ'- দাশ বায়] 

বোবার স্বপ্ন দেখা, নং ১৬৮৭ জুষ্টব্য | 

বোবা হলেই কাল! হয়|; 

[১ অর্থাৎ যে মুখে বেশি পরের বথ! বলে না, $দ কানেও তাহা 
কম শোনে ।নহ ১৭১] 
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বোল্তার চাকে খোঁচা দেওয়া, নং ৬৩০৬ ভ্রষ্টব্য | 

বোলদের১ বাইং) ডান হাত দিলে বা হাত পাই*। 
[ ১ যাহারা বলদের উপর মাল চাপাইয়া ব্যবসা করে। ২ দুই 

হাতের চুড়ির মেল; বাই মিলাইয়া চুডি পরা) যথা--হুসার ন। 
হয় শব্ধ দুটি বাই বিনে” রামেশ্বরের শিবায়ন | ৩ নং ৬১২৯] 

বোষ্টম হবার বড় সাধ, 

তৃপাদপি১ শুনে-শুনে লেগে গেছে বাদ।২ 

[ ১ “তৃণাদপি স্থনীচেন' ইতাাদি চৈতন্তের উপদেশ । ২ পাঁ 
বৈষ্ুব হইতে মনে বড ছিল সাধ । তৃপ্দপি শোলোকেতে 

পড়ে গেল বাদ ।--নং ৮৩২২] 

বোষ্টমী লো ঢঙ ঢঙ, পাঠা১ খেতে বড় রঙ । 
[১ পা-কাছিম , কাউটা] 

ব্যথার ব্যথী, সাথের সাধী ৷ 

ব্যবসা করতে গেল সব দরিয়ার কূল। 
কেউ করলে ছুনো৷ লাভ, কেউ হারালে মূল ॥* 

[১ সংক্ষিপ্ত আকারেও--বাঁণিজ্য করতে গিয়ে লাভে মূলে 
হারান] 

ব্যাসকাশী ।১ 
[ ১ কাশীর অপত্র পারে ব্যাস-কাশীতে মরিলে নাকি পরজন্মে 
গাধা হয়। ভারতচন্দ্রেরে অন্দামঙ্গল দ্রষ্টব্য । “বারাণসী 
ত্যাজা করি ব্যাপকাশীতে বাস--দীশু রাষ। “আমি তুলে নে 
গিয়ে ব্যাসকাশীতে ব্যাটাকে মারলুম : ব্যাটার গাধাজন্ম হয়েছে 
--শিরিশ ঘোষের জন! ] 

ব্রজের ছুলাল। 

ব্রজের ভাব ।, 

[ ১ 'মৌলবি সাহেব এ কি ব্রজের ভাব নাকি ?--মআালালের 
ঘরের দুলাল ] 

ব্রজের রজে: গড়াগড়ি 1 

[১ ধুলায়। পাঁ-রসে। 'বাগবাঞ্ারের মদনমোহন ও শ্রীপাট 
খড়দর শ্যামহুন্দর পব্যস্ত ব্রজের রসে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন: 
স্ছতোম প্যাচার নকশা ] 
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ব্রণ চুলকে ঘ্বা, নং ৩০৪১, ৫২৬৪ ভ্রষ্টব্যা। 

ব্রঙ্গাতানেন ব্রাঙ্গণঃ | 

ব্রহ্মশাপে হয় ধ্বংস সগর রাজার বংশ । 

ব্রাহ্মণে আর চগ্তালে, হাতী আব বেরালে।১ 

[ ১ ব্রান্গণে আর চগালে, সিংহে আর শগালে'--দাশু রায়। 
নত ৬০০৮ ] 

ব্রাহ্মণেব উদর, ছিটে বেড়ার ঘব।১ 

[ ১ নবীন তপন্ষিনী 7 

ভক্ত বড় ভক্তি কবে, গুরু রইল বসে। 

গাছেব আম গাছে রইল বোট! গেল খ'সে। 

ভক্তি নেই তার কপালে ফোটা, 

ফৌটা নয় তার কপালে খোঁটা । 

ভক্তি বিনা মুক্তি নেই। 

ভক্তিহীন ভজন, লবণহীন ব্যঞ্জন।১ 
[১ “ভক্তি নেই তার ভজন, লবণ নেই তার ভোজন”- 
দাশু পায় ] 

ভক্তের ভগবান, অভক্তেবং অপমান । 

(১ পা-- ভক্তির । ২ পা-অ'ভক্তির ] 

ভগবানের আসন বটপত্র ।+ 
[ ১ প্রলয়ান্তে বটপত্রের উপর বিষ্ুর অবস্থানা) 

ওঙগবানের মার ইত্যার্দি, নৎ ৫৮০৫ দ্রষ্টব্য | 

ভজনের সঙ্গে খোঁজ নেই, ভোজন ছত্রিশ জাত।, 
[ ১ ভঙ্ন নেইক ভোজন ছত্রিশ জাতে' _দাঁশু বায়। ছত্রিশ 
জাতের উল্লেথ যথা, গুজরাত বর্ণনায় বিকঙ্কণে-+নিবসে 
ছত্রিশ জাতি? : পুরবর্ণন প্রসঙ্গে ভারতচন্রের খিষ্ঠ।স্রদারে-_ 
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“দেখে জাতি ছত্রিশ কারখানা । কিন্ত মাণিক গান্তুলির ধশ্ম- 
মঙ্গলে -একুনে ছ'কুড়ি জাতি ছ*টি আর বাডা 7 

ভট্চাযের খুঁটেব খুঁট+» স্বস্ত্যয়নে সবংশে ভূট । 
মন দিয়ে ভক্তিপথে মাখাল পুজাঁয় উঠ' ॥ 

[ ১ খুট-আখুরে (নং ২২৪১), মুর্খ, এই অর্থ কন! হইয়াছে । 
২ পাঁ_কাটাঁন উট ] 

ভট্চাযেব পাতা আড়াল১।” 

[ ১ নীচ জাতীয়ের সঙ্গে ভোজনে কলাপাতখানি আডাল দিয়া 
শুদ্ধাচার বক্ষা। অথবা পাঠাঞ্তর--পএ আন (-সবিয়া 
পড়া), গল্প এই যে, পাওনাদারকে দেখিয়া শিষ্ “পত্র আড” 
বলিল ভট্টাচাষ্য ভুল বুঝিয়৷ পুখির পাতা মুখে আডাল দিয়া 
বসিলেন। “পত্র আবডাল+__এইবপ পাঠ লঙের প্রবাদষণলায় 
(১০৬৪) আছে] 

ভট্গাধ্যির পুথি, ন” ০৫৫ জুষ্টব্য | 

তদ্রলোকেব+ আস্তাকুড়ও ভাল, 
অভদ্রেব সিংহামন কিছু নয ১ 

| ১ পাঁঁমহতেব , বডলোকেব , প্রণ্যবানের বনেদি ঘরের । 
২ পা-_অনতের , ছোটলোকের। ছোট গব্রে। ৩ নং 
৫৪৬০ ] 

ভবিতব্যং ভবত্যেব 1১ 
[১ বিপতো কিং বিষাদেন সম্পতৌ হর্ণেন কিম্। ভবিতবাং 
ভবত্োব কশ্মণে গঞ্না গতিঃ ॥--ভবিতব্যৎ ভবত্োৰ গুণাকর 
কয়'--ভারতচন্দ্র । এবিতব্যং ভবত্যেব যা হবার তা হয়, 
কে রাখতে পারে'-নবন।টক ] 

ভবিষ্যৎ ভাবি কেব৷ বর্তমানে মবে। 

প্রসবের ভয় তবু পতিসঙ্গ কবে ॥ 
[ ১ ভাবতচন্দ্র ] 

ভবী ভোলবার নয়, নং ৩৮৭৮ দ্রষ্টব্য । 

তবী হুল বনবাসী, বাসন কোসন একরাশি। 



৬০২ 

বাংল! প্রবাদ 

ভবের বাজি বোঝা ভার। 

ভবের বাজি ভোর । 

ভব্য দেখে প্রণাম করবে, উচ্চ দেখে উঠে বসবে । 
ভব্য হয় ত কাব্য করি। 
ভয়ও নেই, ভরসাও নেই । 

ভয়ে পিঁপড়েব গর্তে লুকান । 
ভবমের টাটি*। 

[ ১ সন্্মের আবরণ । 

ভর! কীর্তন স্বদঙ্গ ভাঙা । 

ভরা গাজনে ঢাক ছেঁড়া । 

ভরা ডুবির মুঠা লাভ।+ 
[ ১ “ভরা ডুবির মুষ্টি লাভ'--ধরংচন্দ্রের শেষ প্রশ্ন ] 

ভরা “পটে উপোসের প্রশংসা । 

ভর! পেটে মণ্তা তেতো, নং ৫২০৭ দ্রষ্টব্য । 

ভরা ভাতে দাগা দেওয়া । 

ভরায় মানে, শরায় শোধে 1১ 
[ ১ পা-ভাবে মানে বোঝায় শোবে ] 

ভরার মেয়ে ।* 

[১ কন্যা দুর্লভ বলিয়া পূর্বদেশ হইতে নৌকাযোগে অজ্ঞাত- 
কুলশীল কণ্ঠ আনাইয়া বিবাহ দেওয়ার প্রথা হইতে | জানেন 
মোহন দাসের অভিধান জুষ্টব্য। পাঁস্ভরার্ নেয়ে ] 

ভর!' হতে শুন্য ভালং যদি ভরতে যায়। 
আগে হতে পিছে ভাল যদি ডাকে মায়। 

মর1* হতে তাজ। ভাল যদি মরতে যায়ঃ । 

বাঁয়ে হতে ডাইনে ভাল যদি ফিরে চায় । 
বাধা* হতে খোলা ভাল যদি মাথা তুলে চায়! 
হাঁসা হতে কাদা ভাল যদি কাদে বায়॥' 

[১ ভরা কলসী। ২ পাস্পশুষ্ঠের চেয়ে ভরা ভাল ৩ মৃত 

শং ৫৫৬৭ ] 
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দেহ । ৪ গঙ্গাধাত্রাকরে। ৫ অর্থাৎ শগাল। শগাল বামে 
থাকিলে শুভ, ডাইনে অশুভ, কিন্তু ফিরিয়া চাহিলে ভাল। 
'বাঞ্জের শিয়াল মৌর ডাহিনে জাঞ--আীকুষ্খকীরন। “বাম 
ছাড়ি সব্য দিকে চলিল গোমায়,-কবিকস্কণ। “ডাইনের আছিল 
শ্গাল বামে চলি যায়'_-গ্পীচন্দ্রের গান । নং ৩৬৪৪, 
৫৭০৮ ৬ অর্থাৎ গরু । ৭ শুভধাত্রার লক্ষণ। ভাকের বচন; 
খনার বচনেও পাওয়া যায় ] 

ভল্মে ঘি ঢাল! ।, 
[ ১ লেখাপড়া শিখপি যত, সকল ভন্মে ঢাললি ঘ্বৃত"--গোপাল 
উড়ে । “এর নিকটে নীতি প্রদর্শন ভস্মে দ্ব্পাহুতি'_-নব্নাটক। 
“বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই না, খালি ভন্মে ঘি ঢালা'--ছিজেন্্রনাথ 
ঠাকুর । “ছোটলোকদের কাপড় দেওয়া আর ভন্মে ঘি ঢালা এক 

কথা”_খরৎচন্দ্রের রমা । কথাটি খুব প্রাচীন; ছান্দোগ্য 
উপনিষদে ( ৫1২৪।১) পাওয়া যায় 7 

ভাই বল বন্ধু বল সম্পদের সাথী । 
অসময়ে নিদান কালে গোবিন্দ সারথি ॥ 

ভাই বিনা থাকতে পারি, পড়শী বিনা থাকতে নারি । 
ভাই ভাই ঠাই ঠাই ।, 

| ১ এর আর ভাল মন্দ কিসের? ভাই গাই ঠাই ঠাই--- 
আছেই” --গিবিশ ঘোষের গৃহলক্মী ] 

ভাই ভাই, মেরে যাই ত ফিরে চাই। 

ভাইয়ের তুল্য মিত্র নেই, ভাইয়ের তুল্য শত্রু নেই। 
ভাইয়ের ভাই, ডান হাত দিলে বা হাত পাই১। 

[১ নং ৬*৮২ 7 

ভাইয়ের ভাত, ভাজের হাত ।১ 
[ ১ নহ ৫১৬৫ ] 

ভাই রাজা ত বোনের কি, নং ৫৬৬৭ দ্রষ্টব্য । 

ভাগাড়ে মড়া পড়ে, শকুনির টনক নড়ে ।+ 
[১ নং ২৬৪০১ ৭৮১০ ] 

ভাগে বর্তায়, নাঃ ভাগ্যে বর্তায়। 
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ভাগের কড়ি সাজে? বয়। 

[১ সাঙ্গ বা সাঙ্গ! শব্দের অর্থের জন্ব নং ১০৯৭ ভ্রষ্টব্য। ২ 

অর্থাৎ নিজের কডি নয় বলিয়া ভারীর স্বদ্ধে স্বচ্ছন্দ বহন 

করানো যায় । নং ৮৪*৮] 

ভাগেব কেলা, না খেয়েও চিবিয়ে ফেলা । 

ভাগের ঠাকুর ভোগ পায় না ।১ 
[ ১ নং ৬১৩৮ ] 

ভাগের থলে ফাঁক যায় ন।। 

ভাগের ভাগ পেলে, না খেয়েও চিবিয়ে ফেলে ।, 

[ ১ পা ভাগেরটা খাই না খাই, মুখ দিয়ে চিবিয়ে ফেলাই , 
ভাগের ভাগ পাই, খাই না! খাই চিবিয়ে ফেলাই ] 

ভাগেব* মা গঙ্গা পায় না ।২ 

[১ পা--সাজার (সাজা-সভাগ )। ২ অতুণকৃষ্ণ মিত্রের 
একটি নাটকের (১৮৯০ ) এই নাম পাওয়া ষায়।-নং ৬১৩৫ ] 

ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র, ন বিষ্তা ন চ পৌকষম্।+ 
[১ দ্বিতীয় পংক্তি--সমুদ্রমস্থনে লেডে হারলন্ীং হবো বিষম্ ] 

ভাগ্যধবেব ভাগ্য দেখে মবতে গেলাম সাধে । 

যমদৃতবা নিয়ে সেথা শণদড়ি বাধে ॥ 
ভাগ্যবান, না, ভগবান । 

ভাগ্যবানেব১ কপাল খোলে, মুততে২ বসে হেগে ফেলে ।* 

| ১ পা মানুষের যখন । ” পাপাদতে । ৩ নং 
৬৯৫৫ ] 

ভাগ্যবানেব কপালে বলদ বিয়য় গোয়ালে। 

ভাগ্যবানেব কি না হয়, অভাগার কিনা তম । 

ভাগ্যবানের ছুই পুত ইত্যাদি, নং ১২৫ দ্রষ্টব্য 

ভাগ্যবানের বোঝ! ভগবানে বয় । 

ভাগ্যে কুঁচের, চোখ বড় নয় ।* 
[১ কুঁচলা বা কুঁচে মাছ সর্পারৃতি । ২ অর্থাৎ ক্ষুদ্র অনিষ্ট 
কারীর ক্ষমতা! সীমাবদ্ধ ] 

২৬০২, 
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ভাগ্যে ছিল টাই», তাতে ছেলে পাই । 
[১ মোড়ল বা মোল্লা ] 

ভাগ্যে ছিল মড়ার চুল চিরে বিচার। 

ভাগ্যে থাকে জল», নইলে খড়কে গুজে মর। 
[ ১ অর্থাৎ শৌচের জন্য ] 

ভাঙলে পরে সকল গড়ে, মন গড়ে না। 

ভাঙা গায়েব মোড়ল রাজা ।১ 
' [১ পা-ঘরে ফফণ্ডদালালি, ভাঙা গায়ে মোড়লী ] 

ভাড়া ঘরে চাদের আলো১ যে দিন যায় সে দিন ভালো! । 

[১ “আমার ভাঁও। ঘরের চাদের আলো”--বিয়েপাগলা বুড়ো । 
-নহ ১৯২৮১ ২১৫২ ] 

ভাঙা ঘরে বাস, খাটপালঙ্গের আশ, নং ১৯২৯ ড্র্ব্য । 

ভাঙা ঘরে বাস, ভাবনা! বার মাস।১ 

[১ নং ৯৯২] 

ভাঙা ঘরে ভূতের বাসা । 

ভাঙা ঢোল, তালকানা যন্ত্রী, শনি রাজা, কুঁজ মন্ত্রী ।* 
[১ দাশুরায়। 

ভাঙা নৌকা বাঙ্গালের গৌসাই। 

ভাঙা মঙ্গলচণ্ডী হওয়া ।১ 
[১ শুভ কম্মে ব্যাঘাত করা। অথবা অবঙ্ঞাত মঙ্গলচণ্তীর 
মত হিংসাপবায়ণ হওয়া । “একটা সংকন্মে বাগড়া দিয়ে ভাঙা 
মঙ্গলচণ্ডী হওয়া ভদ্রলোকের কর্তব্য নয়'--আলালের ঘরের 

দুলাল ] 

ভাঙ। মঙ্গলচণ্ডী কুম্বপ্ণের গোড়!। 

ভাঙারই কপাল ভাডে। 

ভাঙা শীখা১ জোড়া লাগে না। 

[১ পাঁঁহাড়ি। “তিনি পাকা লোক ঠিক বুঝিতেন, ভা 
হাড়ি জোড়। লাগে না"-শরৎচন্দ্রের ম্জদিদি ] 
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ভাত! হাটে কাড়া দেওয়া ।১ 
[১ “ভাঙা হাটের বাস্ি*-- দাশ রায় ] 

ভাঙ৷ হাড়ি ঠেয়ে দড় 

ভাঙে তবু মচকায় না।১ 
[ ১ নং ৪৬৮১ ৬৩৬৯ ] 

ভাটের ভাল বলা-চলা, ধোপার ভাল ধুপ,। 
খুব ভাল নয় বলা-চলাঃ খুব ভাল নয় চুপ ॥ 

ভশড় আছে কপূর নেই। 

ভাড়ে নেই ঘি, ঠকৃঠকালে হবে কি, নং ১৩৯৩ দুষ্টব্য 

ভাড়া ঢাকের শব্দ চড়া । 

ভাড়ে মা ভবানী ।১ 
[ ১ অর্থাৎ সম্থলশৃন্ত । “ভ্ানেন কিঞ্চিৎ গুণ ভীড়ে মা ভবানী'-- 
ঈশ্বর গুপ্ত। “এ বুনিয়াদি বংশ চাই, ঘ্দিও ভীড়ে মা ভবানী”-- 

দ্বিজেন্ত্র রাষের ত্রাহম্পর্শ ] 

ভাজ। খেতে সাধ যায়, তেলে বড় কড়ি" 

. [১পা-ভাজ। খেতে মন, তেল আছে কেমন ] 

তাজ! মাছটি উল্টে খেতে জানে না ।+ 
[ ১ অর্থাৎ যাহা সকলেই জানে সে সম্বন্ধে ন্যাকামি ] 

ভাজে ঝিঞ্ে ত বলে পটোল ।১ 

[ ১ অর্থাৎ অবস্থা গোপন করিয়া জাক করা। কিন্তু ভণ্ডামি 
করা অর্থে যথা--ভাজেন পটে।ল বলেন ঝবিঞে--আলালের 
ঘরের ছুলাল ] 

ভাজা বল তুজো ব ইত্যাদি, নং ৩০০৬ জষ্টব্য 

ভাত উলালে দিবে কাঠি, জ্বাল দিবে গুপনি গুটি 
তবে ভাতের পরিপাটি ॥১ 

[১ নং ২৯১২) 

ভাত এমন চিজ, খোদা থেকে উনিশ বিঃ 
ভাত কখনো পেট খোজে না। 
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ভাত-কাঁপড়ে দিব না সুখ, জাইড় কলসীতে; ভাঙব বুক। 

[ ১ বড় ঘড়া বা জালা] 

ভাত-কাপড়ের কেউ নয়, নাক কাটবার গৌঁসাই | 
[১ নং ৬৩১৯০ | 

ভাত খাইয়ে গলা! কাট! । 
ভাত খাও ভাতারের, গুণ গাও অপরের১ ।২ 

| ১ পা নাডের। নাগরের। ২ পা--ভাঁতারের ভাত খাই, 
নাগরের গুণ গাই ।॥ নং ৬২২২] 

৫৯৭ 

ভাত খাবি, না, হাত ধুয়ে বসে আছি, নং ৮৪৪৭ দ্রষ্টব্য । 

ভাত খায় না জাচানোৰ ডরে, চাল চিবিয়ে পুরী মারে। 
ভাত খেতে দাত পড়ে৷ 

ভাত খেতে ভাতই পড়ে। 

'ভাত খেতে ভাত নেই, কথায় চেটাও ভাবি । 

পৌদে দিতে টেনা নেই, পেটরাভরা শাড়ি ॥ 
ভাত খেয়ে ভাতাসি; লেগেছে । 

[ ১ অতিভোজনে ভীতে অরুচি ] 

ভাত খেয়েছিস্, না, মা! জানে । 

ভাত-ঘর দেখে দিলে; কাঠ-ঘর হয়। 

কাঠ-ঘর দেখে দিলে ভাত-ঘর হয ॥ 
[ ১ অর্থাৎ কন্ার বিবাহ দিলে ] 

ভাত-ঘরে ভাত খায়, গোয়াল-ঘরে ঘুম যায়! 

ভাত ছড়ালে কাকের অভাব কি।১ 

[ ১ বঙ্ষিমচন্দ্রের ইন্দিরা ও অমুত বস্থর সাবাম্ আটাশে উদ্ধৃত। 
“ডাত ছডালে কাকের অভ'" নাই--আলালের ঘবের ছুলাল। 
“তোমারই বা মেয়ে মানুষের ভাবনা কি বাপু, ভাত ছড়ান্ে 
নাকি কাকের অভাব'--শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন ] 

ভাত ছড়িয়ে কুকুর ডাকা । 

ভাত ছাড়ি ত সাথ ছাড়ি না। 
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ভাত দিলে তার ভাগাড় কই। 
ভাত দেবার ভাতার নয়, কিল মাববার় গোৌঁসাই। 

[ ১ 'নাক কাটবার এই পাঠ সমেত নবীন তপন্থিনীতে উদ্ধৃত । 
নং ৬৯৭৫1 অঙ্গীল পাঠাম্তরও শোনা যায়] 

ভাত দেয় না ভাতার ডাকে, তাব মাগ কি ঘরে থাকে । 
ভাত দেয় না৷ ভাতাবে, ভাত দেষ গতরে । 
ভাত নয়, ভূতো» কাঠপানা গীঁতো । 

[ ১ পা- লাভ নষ, ভূতো ] 

ভাত না কাপড়, ঠাস ক'বে চাঁপড়। 
ভাত না পায়, পিঠে পায়েস খায় । 
ভাত নেই খেতে, বাঙা পাটি শুতে। 
ভাত নেই ঘবে যাব, মানে কিবা কবে তাব।; 

[১ পা-ভাত (বা অন্ন) নেই ঘরে, তাপ মানে কিবা 
করে] 

ভাত নেই, ভাব নুন দিয়ে খাব। 

ভাত নেহ, বামুনেব জাত আছে। 

তাত নেই যাব, জাত নেই তাব।+ 
১ পাবার ভাত নেই ভাব জাত নেই ] 

ভাত পায় না কালা, বিয়েব বড় জ্বালা । 
পেট ভবে ভাত পায় ত তেল চায় কোন্ শালা ॥ 
ভাত পায় না কুঁড়োব* নাগর*, আমানি খেয়ে পেটটা ডাগর । 

[ ১ পাচিডের। ২ পাঁ-আরে আমার বসের নাগর ] 
ভাত প্রায় না খেতে, সোনার আওটি হাতে । 

[ ১ নং ২২৬৯, ৫২১০ ] 
ভাত পায় ন টঙ্ক; বুড়ীৎ খাট্রা খেতে চায় । 

[১ মজবুত, শক্ত। ২ পা-_ভাত পায় না ঝাঁবাজী ) 
তাঁত পায় না, ব্যঞ্জন চায়।; 

[ ১ পা--ভাত নেই ঘরে, ব্যঞ্ন তরে মরে ] 
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ভাত পাঁয় না, ভাতার চায়, থেকে থেকে গয়ন! চায়। 

[১ নং ১৩২৭; ৬২১৬ ] ূ 

ভাত পায় না ভাতাসী, মাগের নাম নিরাসী১। 
0১ যে নিরাস বা! ব্রন করে, অর্থাৎ থায় না] 
ভাত পায় না, মল পরে নাচে১। 

[১ পা-কাদে] 

ভাত পায় না শেখের বেটা, পটোল ভাজ! খায়। 
ভাত ফেলে হাত চাটা ।১ 

[ 'পিগুমুংক্জ্য করং লেহি' এই সংস্কৃত লৌকিক ন্যায়ের সহিত 
তুলনীয় ] 

ভাত বলে- মোরে খা” হাটু ধরে ঘরে যা?। 
ভাত রোচে না, রোচে মোয়া, চিড়ে রোচে পোয়া-পোয়া ।১ 

ভাতার-কামড়া । 

ভাতারতীর, ভাতার নয়, নেড়ীর সোদর দেওর হয়। 
[ ১ “ভাতাবতী' একের প্রয়োগ ঘথা-ভাতীর্তীর ভাতারের 
নিন্দে দাশ বায় ] 

ভাতার থাকতে উদ্মো রখড়ী১। 
[ ১ বালবিধবা। “থাকতে ভাতার উদ্্মে! বাড়ী, ষান্ কেন 
ষমের বাড়ী'-_দাশু বাক ] 

ভাতার নেই পুত নেই কপালভরা ইত্যাদি, নং ৪৩৮৭ দ্রষ্টব্য | 

ভাতার পেয়েই কত নয়, কাচের চুড়ি চায় ।১ 
[ ১ নং ১৩২০, ৬২০৬ 1 

ভাতার ম'ল ভাল হল. দুই সতীনে পিরীত হল । 

ভাতার মারি, জলুই* মারি, জলার ধারে খর 
আপন 'ভাতার মেরেছি আঁম, কোন্ শালাকে ডর । 

মারি নাই ধরি নাই, ধরেছিল জটে | 
একটি কিল মেরেছিলাম এই সত্য বটে ॥ 

[ ১ জলৌকা, জৌক ] 
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ভাতার মারি দেখ তামাসা ইত্যাদি, নং ৩৭৬৬ আষ্ষ্য। 

ভাঁতারে না! ডাঁকে কাছে, মাগ বলে-_মোর আদর আঙ্ছে 1১ 
[১ নং ৩২৫৭৭ 

ভাতারে ন! বলে মাঁগ, তার নাম সোহাগী থাক্ 1, 

[১ পা-ভাতারে'পৌছে না, মোর নাম দোহাগী ] 

ভাতাবেব* কিবা সুখ, পোষ মাসে ভাতের ছুখ। 
[ ১ পাঁ-ঘবের আছে ] 

ভাতাবেৰ খায়-পবে, ভাতারকে লাঠি ধবে।* 
[১ নং ৬১৭৭] 

ভাতারে মাবে গ্ঁতা ইত্যার্দি। নং ৩৮৩৪ ভষ্টবা। 

ভাতাবেব১ নাম সবাই জানে, লাজে কয় না। 
[১ পা--ভাম্বরের ] 

ভাভাবেব মা শ্বাশুড়ী, তাবেই বড় মানি । 

কোথা থেকে এলেন আমাব খুডশাশ ঠাকুবাণী ॥ 
ভাতে কেন ধান, ধান-শুকনীকে১ আন্ । 

[ ১ পা-ধাঁনসিজান মাগীকে ] 

ভাতে বাঁডে, না, ফেনে বাড়ে ।, 
[১ পা-_-ভাঁতে বাডলেই ফেনে বাডে ] 

ভাতেব ক্ষিধে কি ভাজায় যায়। 

ভাতের চাল চর্ববণে ঘায, ন* ৭৫১৬ দ্রটুব্য | 

ভাতের ঘিগুণ কোষ্টা শাক । 

[১ পাটম্পাক ] 

ভাতেব »ক্গে খোঁজ নেই, পাথব১ ঠক্ঠক করে, 

[ ১ অর্থাৎ ভাত খাইবার পাথরের পাত্র] | 

ভাতে শুকালো মাজা, াব কি হল তিন পাঁজা 

ভাত্র মাসে কচুর লতি, বুড়া ভলে সবাই সতী 
ভান্র মাসেব তাল ।, 

$ 

[১ 'ভাঙ্র মাসের তালের মত কীল না পেলৈ বুঝি হবে না 
-সকুলীনকুলসর্বন্ব ] ঝ 
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ভাদ্রে বিপদ, ভদ্রে ছাড়ে। 

[ ১ ভাবের বৌদ্রে চাষের মাটি শক্ত হইয়া! উঠে ] 

তান্ুমতীর খেল 1১ 

[ ১ কুহকবিছ্া, ভোজরাজতনয়া 'ভাহ্মতী প্রব্র্িত বলিয়া 
প্রসিদ্ধ । * ভান্ু্তী খেলা মাসী, দেখতে চমৎকার+-_- 
গোপাল উড়ে | “কি এ আমি ভান্ুমতীর খেল দেখছি নাকি? 
--অমৃত বস্থর চোরের উপর বাটপাড়ি ] * 

ভাবগ্রাহী জনার্দনঃ | 

ভাব থাকলে এক থালে খায় নববই জন । 
ভাব না থাকলে এক থালে খায় না নয় জন ॥১ 

[১ নং ৫১২৮, ৭5৬০ ] 

ভাবনা কি তোব হাবী, 
তোব পেটের তলায় যে-ধন১ আছে তাই ভাডিয়ে খাৰি ॥ 

| ১ পা টণ্যাকখাল ] 

ভাবনা কি রে কুঠে*, তোৰ মাচাভবা ঘটে । 
[ ১ খুডে, অলন অথে ] 

ভাব ফেলে ভাষায় তোষা, শাঁস ফেলে ভোবড়া চোষা । 

ভাবলে ভাবনা বাড়ে। 

ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন ।১ 
[ ১ ভারতচন্ত্র। “ভাবিতে উচিত ছিল প্রধ্তিঙ্ঞা করিলে যবে _- 
গোপাল উডে ] 

ভাবুনী লো ভাবুনী, তোর ঘব পুড়ে ঘায়। 

যাক গে মোর ঘব পুড়ে, মোর ভাবুন বয়ে যায় ॥+ 
[ ১ সঙ্জাবিলামী। ২ সাজসজ্জা । ৩ নং ১২৪৪ ] 

ভাবে গদৃগদ্ কিশোরী কাদে, ভাবে গদৃগদ্ পুটিলি বাধে। 
ভাবে ডগ মগ, তেলাকুচো, হেসে মরে কালো ছুচো। 

ভাবের ঘটাঘটি১, না দেখলে প্রাণে মরিং, দেখলে চটাচটিৎ।, 
[১ পা-পরিপাটি। ২ না দেখলে থাকতে (বা, বইতে) 
নীরি । ৩ পাঁকাটাকাটি। ৪ নং ৪৫৯৩] 
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ভাবের ঘরে চুরি । 
[ ১ অর্থাৎ ভাব এক প্রকার, প্রকাশ অন্য প্রকার ] 

ভারত ছাড়া কথা নাই। 
[১ মহাভারত । নং ১৬৯২১ ৭০৯৩ ] 

ভারি নাক তার গৌফের বাহার, নং ৫৪১৭ জরষ্রব্য | 
ভারি বাড়ী, তার ঢেকিশালা, নং ৫৪২৫ দ্রষ্টব্য | 

ভারি বিয়ে, তার ছু'পায়ে আল্তা, নং ৫৪২৭ দ্রষ্টব্য । 

ভারী নইলে ভার বয় কে। 

ভাবে মানে, বোঝায় শোধে, নং ৬১২০ জুষ্টবা | 

ভারের কলসী 1১ 

[১ ভারের পাল্লা সমান করিবার জন্য বাহিভ। ছোট রাণী 
ভারের কলসী, ও ছাড়বে কেন,__-জামাই বারিক ] 

ভাল কথা; পড়ল মনে জাচাতে আচাতে। 

ঠাকুরঝিকে* নিয়ে গেল নাচাতে নাচাতে । 

ঠাকরুণ গো ঠাকৃরুণ, 
জলের ভেতর তোমাদের কি কুটুম আছে ॥১ 
[১ পাঁ_একটা কথা। ২ পা_ঠাকরুণকে ; পরের 'াকরুণ 
গো ঠাঁকরুণ? বঞ্জিত। ৩ আানের ঘাটে ননদকে কুষীবে লইয়া 
যাওয়া ছুর্ঘটন। সম্বন্ধে শ্বাশ্তড়ীর কাছে বউয়ের ব্যাজোক্কি ] 

ভাল কথার কেউ নয়।১ 

[১ “ছোট লোক এক জাতই শ্বতন্র, এর ভাল কথার কেউ 
নয়, নাতি বেঁটা না হলে জব্দ হয় না”_-আলালের ঘরে ছুলাঁল ] 

ভাল করতে মন্দ হয়।; 

[ ১ “ছু্দেব যখন ধরে, ভাল কম্ম মন্দ 1করে'--ভারতচন্ত্র | & 
নং ৪১৮১] 

ভাল করতে পারি না, মন্দ করতে ছাড়ি না 
তাল করতে পারি না+, মন্দ করতে পারি*, কি দিবি তা” দে ।* 

[১ পা--পারব নাও না পারি। ২ পা£_মন্দ করব) মদ 
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ভাল কুকুবের গায়েও এটুলি থাকে। 
ভাল গরুকে এক গু তা১, ভাল লোককে এক কথা । 

[ ১ পা--ভাল ঘোঁডাকে এক চাবুক ] 

ভাল ঘোড়ায় পায় না ঘাস, গাধায় চাঁয় বুট আর মাষ। 
ভাল ঘোড়ার আবার সোনার লাগাম । 

ভাল ঠাকুরের চাকরি, তিন জন ম'লো হা করি। 
ভালতে মন্দ, মিঠাতে পোকা । 

ভাল দেখে বউ আনলাম ঘরে, বাঁশ দেখে বউ বাজি কবে? 

ভাল দ্রব্য যখন পাব, কালিকার তবে তুলে না থোব 1, 
[ ১ ডাকেব বচন] 

ভাল ন! বাস্, আমাব মাথাই খাস্। 
ভালবাস কেমন ? ভালবাস যেমন । 

ভালবাসাব নেইক ভাব 1১ 

[১ অর্থাৎ ভালবাসা খাকিলে কোনও কাজই ভার বৌধ হয় না] 

ভালবাসাব এমনি গুণ, পানেব সঙ্গে যেমন চুণ। 

কম হলে লাগে ঝাল, বেশি হলে পোড়ে গাল ॥ 

ভালবাসি যাকে, রূপেব দেখি তাকে । 

ভাল ভাল করে গেনু কালোব মার কাছে। 

কেলোব মা বলে--আমাব বেটা সঙ্গে আছে ॥১ 
[ ১ নীলদর্পণে উদ্ধৃত , 'বেটাব" স্থলে 'জামা'র? ( জামাইয়ের) 
পাঠ] 

ভালমান্ুষেব কাছে বসে খাই গুয়া পান। 

অমানুষেব কাছে ব'সে কাটাই ছুটি কান॥» 

[১ পা--ভালর সঙ্গে চললে খাস বাটায় পান। অন্দেব সঙ্গে 
চল্লে কাটা দু'টি কান ॥ ] 

ভালমান্বষের কাল নেই ।১ 
[১ ভালমান্ষের কাল নেই, মন্ত্রী ভায়া আমীকে শিখিয়ে 
দেবেন, একটু চভা না হলে স্ত্রীলোক শাসিত থাকে না'--নবীন 
তপত্থিনী ] 
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ভাঁলমান্থুষের কিল 
[১ নং ১৮৬২ ] 

ভালমানুষের বাপ অাটকুড়ো১। 
[ ১ পা-নির্বংশ ] 

ভালমানুষের ভাত নেই। 

ভালর একটুও ভাল। 
ভালর পিবীত সোনাব বাসন, ভাঙলে বানান্ ষয়ি। 

খলের পিরীত মাটির বাসন, ফাটলে ফেলায় ॥১ 
[ ১ নং ৮৪০১] 

ভালর ভাগী সবাই, মন্দেব ভাগী কেহ নাই । 

ভালর 'ভাল সবধ্ধকাল, মন্দেব ভাল আগে । 

রাজকন্া। যায় রাজার বাড়ী, সন্ন্যাসীকে খায় বাঘে ॥ 

ভালৰ ভাল সব ঠাই, মন্দের ভাল কোথাও নাই । 

ভালব লাগি দিন তেলপড়া১, 

তেলে গেল মোর কপাল পোড়া । 

[.১ তুকৃতাক্ করিতে ] 
ভালার সব ভালা, মন্দের সব শালা । 

ভালুকের হাতে খস্তা, নং ৫৬৩৯ দ্রব্য । 

ভালুক কি নাচতে চায়, নাকে দড়ি দিয়ে নাচায়। 

ভান্ুকের জ্বর |, 

[১ কম্প দিয়ে মাসে, আবার অল্পক্ষণে ছেড়ে যাঁয়। 
ক্ষণস্থায়ী অস্স্থতা ] 

ভাম্ুর-ভাদ্দরবউ সম্পর্ক | 

[ ১ অর্থাৎ যেখানে সামিধ্যও আপত্তিজনক ] 

ভান্থুরে মেগেছে* ভাত, সে তত্বে আছি। 

সকাল বেলায় তুলি শাক, সন্ধ্যা বেলায় বাছিখু ॥ 
[ ১পা-মোড়ল চেয়েছে। ২ পাঁবিহামে তুলিয়া শাক 
পিদিম জেলে বাছি ] 

অর্থাং 
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ভিক্ষায় কাজ নেই, কুকুর ফিরিয়ে নাও ।১ 
[১ পা--থাক ভিক্ষা কু সামাল ] 

ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।১ 
[১ নং ৫৬০৬ জুষ্টব্য। 'ভীরতচন্ত্রে 'ভিক্ষয়া' পাঠ দেখা যায়] 

ভিক্ষার চাল তার কাড়া আর আঁকাড়া ।১ 
[ ১ আকাডা চাল দিলে ভিক্ষা লন্ না'দাশু নায়] 

ভিক্ষার ঝুলি। 

ভিখাবির হাতে তলফুটো ঝুড়ি । 
ভিজলে কাথাও ভেজে কম্বল ভেজে । 

ভিজে কম্বল নিজে ভারি। 

ভিজে বেরাল চিন্তে জুয়ায় না।১ 

[১ “তিনি বর্ণচোরা আব, ভিজে বেরালের মত আন্তে আস্তে 

সলিয়! কলিয়া লওয়ান'_-আলালের ঘরের দুলাল । এই রূকম 

ভিজে বেরাল গোছ লোকগ্রঙাকে আদতে চিনিতে পারা যায় না, 
--শরুংচন্ছের দেবদাস 1 

ভিটে কামড়ে প'ড়ে থাকা | 
ভিটে মাটি চাটি; করা। 

[ ১ ধ্বংস | “করে ভিটেমাটি চাটি সার”--ঈশ্বর গ্রপ্ত। "অনেক 
লৌকের ভিটে মাটি চাটি করিয়াছেন”--আলালের ঘরের 

দুলাল। “ভিটে মাঁটি চাটি হয় বিয়ের ব্য়েতে-_কপচাদক 
পন্মী। “কাল পেচা, যার চালে গিয়ে বসতুম, তাৰ ভিটে মাটি 
চাটি হত'-_-গিরিশ ঘোষেব গৃহলক্ষ্রী ] 

ভিটের ইট দেবের গীঠ। 
ভিটেয় ঘৃঘু চরানো১ বা সরষে বোনা । 

| ১ অনেক লোকেন ভিটেয় ঘুু চবাইয়াছেন'-”আলালের 
ঘরের ছুলাল। এখনো এদের ভিটেয় ঘুঘু চরেনি'--ঈশ্বর 
গুপ্ত। রাজীব এমন ঠক নম্॥। এখনি নাষেবকে বলে 
তোর ভিটেয় ঘুখু চরাবে'_বিষেপাগলা বুড়ো। গয়না 
দিতে অনেক সময় ঘুঘু চরে স্বামীর ভিটে'--হিজেন্জ্র রায়ের 
বিরহ । 
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ভিড়ের কুকুব, ঘ্বরের ঠাকুর |, 
[১ নং ৯১৫) ৪২৬৪) ৮৫০৮ ] 

ভিতরে খোল, হরি হরি বোল। 
ভিতরে গরল, বাইরে সরল । 

ভিন্ রোগের ভিন্ ওষুধ ।১ 
[১ নং ১২০১] 

ভিন্ন জাতির ভিন্ন রীত, নিজ যুলুকে সবার জিত । 

ভিন্ন ভাতে বাপ পভশী । 
[ ১ পাপৃথক অঙ্গে ] 

ভিন্নরুচিহি লোকঃ।১ 
[ ১ রঘুবংশ ৬৩০ ।--ছিজেন্দ রাষের বিবহে উদ্ধৃত ] 

ভীমরতি হওয়া, নং ৫৯৩৩ দ্রষ্টব্য । 

ভীমরুল কাটলে বুডাও নাচে, ভূক থাকলে শুধুও বৌচে। 
ভীমরুলের১ চাঁকে খোঁচা দেওয়া ৷ 

[১ পাবৌলতাব। ২ অর্থাৎ প্রতিকিংসাপরাষণ জন- 
মগ্ডলীর ক্রোধোদ্রেক কবা। “গোবিন্দ গাঙ্থুলি, পরাণ হালদান, 
ছু'ছুটো ভীমক্ষলেব চাঁকে খোচা দেওয়া কি সহজ কথা*-. 
শরৎচন্দ্রের পল্লীলমাজ। নং ৬৩৬১] 

ভীমের আবাব একাদশী ।১ 
[১ মধ্যম পাণুব ভীম নাকি মাঘী শুরা একাদশী পালন 
করিযাছিলেন, তাহা! লক্ষ্য করিয়। বিদ্রপ ] 

ভীঙ্ষের প্রতিজ্ঞ! ।১ র 
[১ দাম্পত্য কলহের যুদ্ধ-ঘোষণাকে এঁশ্সের প্রতিজ্ঞা মনে 
করিয়া রাত্রিটা যে তাহার অশান্তি ও য় কাটিয়াছে"-_ 
শর্ৎচন্দের নববিধান 1 

ভূতুড়ি' হল সার। 
[১ ফাঠালেনর অসার অংশ 

ভুলি ভূলি মনে কার, বংশীরবে রইতে নারি । 
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ভূলি লে। ভূলি, খর জ্বালে খই আস্কে, ধিকি জ্বালে পুলি১। 
[১ পা-সরুচাকুলি ] 

তুষণ্তীকাক, নং ১৪৮৬ জুষ্টবা। 

৬০৭ 

নি, ভূ'ই, অভাবে উঠান চষা। 
[১ পা--জমির ] 

ভূঁই করবে কেন্দড়া, মাগ করবে জেন্বড়া । 

ভূইয়ে বাড়ি মারলে ইত্যাদি, নং ৬৩১৪ দ্রষ্টব্য । 

ভূঁইয়ের১ বালাই হুড়ো*, গেরস্থের* বালাইঃ বুড়ো ।' 
[১ পা-ক্ষেতের। ২ শন্যাদির অতিরিক্ত বাড়। ৩ পা 

বাড়ীর। ৪ পা--শক্র (উভয় স্থলে )। ৫ পাঁক্ষেতের হড়ো। 

বাড়ীর বুড়ো ] 

ভূ'ইশুন্য রাজা ক্ষেত্রমোহন । 
ভূত আমার পুত, শাখচুন্নী আমার বি। 

রাম লক্ষ্মণ মাথায় আছে, করবে আমার কি ॥ 

ভূত কি গাছে ফলে, না, কাজে বলে ।” 

| ১ নং ৪৯৭৩] 

ভূতকে ভূতে পায় না। 

ভূত দিয়ে ভূত ছাড়ানো ১ । 
[১ পা ভাগানো। নামানো ] 

ভূতে পশ্যন্তি বর্ধরাঃ।+ 
[ ১ অর্থীৎ যাহার! বর্ধর তাহারা কাজ হইয়! গলে বুঝিতে 
পারে। সংরাজা পশ্ঠতি কর্ণ।ভ্যাং ধিয়া,পশ্ততি পণ্ডিতঃ। 
পশু: পশ্যতি গন্ধেন ভূতে পশ্বস্তি বর্ববরাঃ ॥] 

ভূতের আবার গঙ্গান্গান। 

ভূতের আবার জন্মদিন, পেয়দার আবার বিয়ে; । 
[ ১ নং ৫২৪৮ ] 

ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ ।, 

[ ১ অর্থাৎ বিশৃত্খল ব্যাপার । নং ৩৫০৯।-কখন শোনে 
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নাই, অমুকের টাকাম্ন ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ হইতেছে'--লোক- 
রহস্য । আর ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ--তার নাম কি?-যা 
গড়াচ্ছে'-_ছিজেন্তর বায়েব চন্দ গপ% ] 

ভূতের বেগার খাটা ।, 
[১ “কৃতের বেগার খেটে মখা-রামপ্রলাদ। “ভূতের বেগার 
খেটে খেটে, শেষকালেতে মরি ফেটে'--দাশু বায় । “মিছামিছি 
খেটে গেল ভূতের বাগার-ঈশ্বর গুপ্ত । “বেচারী মাথার 
ঘাম পায়ে ফেলে, এই ছুটোছুটি করে ভূতের ব্যাগার খেটে 
মরছেংছ্িজেন্দ বাষের বঙ্গনারী ] 

ভূতের বোঝা বওয়া ৷» 
[১ “বয়ে বেডাও ভূতের বোঝা'--রামপ্রপাদদ। ম্বভাবে হও 
বে সোঙ্জা, ভূতের বোঝা আর কত দিন মাথায় ববে*-- ঈশ্বর 
গুপ্ত ] 

ভূতেব ভয়ে উঠলাম গাছে, ভূত বলে- আমি পেলাম কাছে। 
ভূতেব মুখে, রামনাম ); 

[১ পা-কাছে। ২ “সাহেব কিবাঙ্গাপা গান সহা করিতে 
পারিবেন? ভুতের কাঞ্ছে নাম-নীম' প্রভাত মুখোপাধ্যায়েব 

লত্যবালা ] 

ভেফধাবী আমর! ভাই, মান অপমান নাই । 

কখনো বা ব্জরা চড়ি, কখনো বা ডিডে বাই ॥ 

ভেক না হলে ভিক মিলে না।? 

[১ ভেক বিনা ৩ ডিক মিলে না, ঠিক বঝেছি সেটা_ 
দাশ পায়] 

ভেকে তুলাইয়া ভূক্গ পল্মে মধু খায়।* 
[১ ভার্তচন্দ্র ] 

ভেকে। মকমকায়তে ।১ 

[ ১ দিব্যং চতফলং প্রাপ্য ন গর্বং যাতি কোকিলঃ। পীত্বা 
কদ্দমপাশীয়ং ভেকো মকমকায়তে | ] 

ভেজাল নেই জলে, ভেজাল কথায় চলে। 
ভেটে লোক হেঁট হয়। 

[ ১ অর্থাৎ যে ভেট লয় । পাঁ_বেঁটে ] 
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ভেড়া বানানো বা ভেড়া ক'রে রাখা ।১ 

[ ১ কামাখ্যার ডাকিনীরা পুরুষকে তুলাইয়া এইরূপ করিত 
বলিয়া প্রসিদ্ধি। নং ১৭১০১ ২৫৪৩। “ছোভাকে গ্রগ ক'রে 
ভেড়া বানিয়েছে'--আলালের ঘরের ছুলাল। 'মেয়েগুলো মিন্সে- 
গার ভ্যাড়া কর্যে রাখে'--নীলদর্পন | গল্পে শুনি, আগে কাম- 
রূপের মেয়েরা পুরুষদের ভেড়। করিয়া ধরিয়া রাখিত"-শ্রীকাস্ক 
২য় পর্ব । নং ২০৭৯ দ্রষ্টবা] 

ভেড়া ম'রে ভট্চায্যি । 
ভেড়ার, কল্যাণে মোষ বলি । 

[১ প1--পাঠার। 

ভেড়াব গোয়ালে আগুন লাগা! । 

ভেড়ার' গোয়ালে গরুচুরি* | 
[১ পা-ঘোডার । ২ পা-গোদান । 

ভেড়ার গোয়ালে বাছুর মোড়ল১ ।২ 

[ ১ পা--ভেন্ডাব দলে বাছুর পরামাণিক ( স্প্রামাণিক )। 
২ “ভেড়ার গোয়ালে বাছুর কর্কা'--দাঞ্ রায় ] 

ভেড়ার গোয়ালে বাতি দেওয়! । 

ভেড়ার পাল ।* 

[ ১ ভেড়ার পালে একটা ভেডা যে দ্বিকে ছুটে, অন্যগুলিও সেই 
দিকে ছুটে ] 

ভেডার শিঙে হীরা ভাঙে, নং ৪৮০৪, ৬৯০৩ ভ্রষ্টব্য। 
ভেডাবর সাধ্য কি ধব মাড়া, নং ৩১৮৮ দ্রষ্টব্য | 

ভেতরে উদ্বোম১ বাগেখ এল, বাইরে কিন্তু পায়ে গেরো 1* 
[১ উচ্ছজ্খল। ২ বশে। ৩ “যেখানে হিন্দুধর্মের অধিক তড়ং 
সেখানে দলাদলির অধিক ঘোঁট ও ভত্রলোকের অধিক কুৎসা, 
প্রায় সেখানে ভেতরে বাগে উদ্দাম এলো, কিন্তু বাইরে 
পাদে গেবোশ্হুতোম প্যাচার নকৃশা ] 

ভেতরে ফাক যত যার, বাইরে ঢাকা তত তার। 

ভেতরে ভেতরে গিয়ে তুঘ করেছে খেয়ে। 

৩৯ 

নং ৩১৯৩] 

নং ৪৮৮১] 
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ভেতো বাঙালী ।১ 
[১ "ভীত বিনা বীচিনে আমরা ভেতো৷ বাঙালী” ঈশ্বর গুপু। 
'কাজেই ভেতো বাঙালী বাপ মাকি করে, ভয়ে দৌরে খিল 
দেয়'--অম্ৃত বস্থুর কালাপানি ] 

ভেনে কুটে মরে কে, ক্ষুদে গাল ভরে কে। 

ভেবে করা, আর ক'রে ভাবা । 

ভেয়ের শত্রু ভেয়ে, নেয়ের শক্র নেয়ে । 

ভেল্কির খেলা স্বপন-মিলন, সত্য বটে যখন তখন । 
ভেলায় সাগর পার হওয়া । 

ভোগ-রাগ নেই, শখের ছুরহ্ুরণী । 
ভোগের আগে প্রসাদ । 

ভোগের কর্তা ভগবান । 

ভোজনের আগে দক্ষিণা ।১ 
[ ১ লীলাবতীতে প্রযুক্ত ] 

ভোজবাজি, বা ভোজের বাজি ।+ 
[ ১ ভোজরাজ ও তীহাঁর কন্যা ভাঙ্গম্তী (নং ৬২৩৪ ) যাছু- 
বিদ্যায় প্রসিদ্ধ ছিলেন বলিদ্না কথিত আছে । “সকলি ভোজ্জের 
বাজি মিছ! অন্গরাগ” পুনশ্চ কত শত এমন ভোজের আছে 
বাজি'__ঘনবাম চক্রবত্তা। “ভোজের বাজি সকল ফক্কিকার*-_ 
গোপাল উদে। “বাইরে চটক, খরচ হাল্কি, ভোজেও বেটা 
ভোজের ভেল্কি, যে খেয়েছে সে পেয়েছে টের*--দাক্ রায়। 
গেল একদিনে গেল, ভোজবাজি ফুরিয়ে গেল'-- গিরিশ ঘোষের 
প্রফুল্ল ] 

ভোদড়ের গন্ধে মাছের গায়ে জ্বর । 

ভোর বেলার বাদল, মাগ-ভাতারের কৌদল।।, 
[১ নং ৫৮৮৬] 

ভোরের ভাতে পেট না ভরলে, 

বিকালের ভাতে কি পেট ভরে । 

ভোরের সাঁধা ঠেলে, সারা দিনেও না মেলে?” 
[১ নং ৫৮৮৫] 
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ভোলা মেয়ের খোলা মন ।১ 

[ ১ পাছে ভোলা মেয়ের খোলা মন উহার প্রতি পড়ে তবে ত 
আমার হাতে খোলা হইবেক*- নববিবিবিলাস হাতে 
খোলা? অর্থের জন্য নং ২৮৫ দ্রষ্টব্য ] 

ভ্যাবা গঙ্গারাম ।১ 

[ ১ নিতান্ত নির্বোধ পাষটা ভ্যাবা গঙ্গাবাম+--জামাই 
বারিক ] 

মউচাকে টিল মারা 1, 
[১ নং ৬৩০৫ ] 

মউটুস্কী ।, 
[১ অন্তরে যাহাই হউক, বাহিরে মধুরবচনা। দেখবার 
অবসর হবে কি? না, এ ব্ডাইবুভী মৌটুস্বী ঈাড়িয়ে আছেন, 
ওর সঙ্গ নেবেন ?,--অমৃত বস্থুর বিজয়-বসস্ত ] 

মউমাছির ভন্ভনানি । 

মক কত দুর, নং ৭৭১৭ দ্রষ্টব্য । 

মগব্ডালের ফুল দেবতাকে দান ।” 

| ১ অনুরূপ বচনের জন্ত নং ৮০৬, ২৪৫৫, ৫৩৪৩, ৫৭৮৮ 

ইত্যাদি দ্রব্য ? 
মগের মুন্লুক ।১ 

[১ এককালে মগ বা বন্বীদেক আরাকান রাজা দস্থ্য সবাটপাড়ের 
দেশ ছিল বলিষা প্রসিদ্ধি। 'মগের যুন্গুক আর কি! ইংরেজের 
রাজ্যে কেউ নাকি ঘর ভেঙে মেয়ে কেড়ে নিয়ে ঘেতে পারে, 
»নীলঘবর্পণ। মগের মুন্ুক আর কি, প্রাণ আর টানতে হয় 
না--নবীন তপন্থিবী। “মগের মুল্লুক কি না'স্শরৎচজ্জের 
ফোড়ন ] 
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মা, এড়াবি ক' ঘা।১ 
[১ অল্গেষা মঘ| নক্ষত্রে যাত্রা অশুভ 'লঙ্কায় এসেছিম্ ঘেটা, 

মঘায় পা বাড়িয়েদাণু রায়] 

মঙ্গলচণ্ডী পূজা পায় না, সুবচনী হাত বাড়ায়। 

মঙগলেব উষা, বুধে পাঁ, যথা ইচ্ছা তথা যা? ।+ 

[১ খনার বচন ]) 

মচকায় তবু ভাঙে না।? 

| ১ নং ৪৬০৮, ৬১৬৩ ] 

মজুরেব কপালে খেজুরেব চেটাই | 

[১ “মজুরের কপালে খেজুবের চ্যাটায় শয়ন চিরকাল রে*-- 
দাশু বায়) 

মটবেব চাপে মশ্তরি চেপটা! ।১ 
[ ১ 'মটরের মর্দনে যুস্তর গেল উডে'--বামেশ্বরের শিবায়ন ] 

মড়কের শকুনি। 

মড়াকান্না কাদা ।১ 

[১ আজ কাল ক্রাক্গধম্মের মণ্ম বোঝা ভার, বাড়িতে 
দুর্গোৎথদব€ হবে, আবার ফি বুধবারে সমাজে গিয়ে চক্ষু মুদ্রিত 
করে মড়াকান্না কাদতেও হবে-হুতোম প্যাচার নকৃশা। 

“আমাকে দেখে মরাকান্লা কীদলেন'-বিয়েপাগলা বুডো। 
'রাইয়তের বাডীতে মরাকান্না পড়ে'-_নীলদর্পণ। হারামজাদারা 
সকলে সকাল থেকে এতক্ষণ এইখানে পডেই মডাকান্না কাদছিল' 

--শরতচন্দ্রের পল্লীসমাজ ] 

মড়াকে মারিস্ কেন, না, মড়া কথা কয় ন! কেন। 

মড়া মেরে খুনের দায় । 

1 ১ পাঁবুড়ো ] 

মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা ।১ 
[১ এই সকল কথা বাহুলোর প্রতি মরুর উপর খাঁড়ার ঘা 
লাগিতে লাগিল'--আলালের ঘরের ছুল্ুল। “দেওয়ানজি 
ম্কাশয়, মড়ার উপর আর খাড়ার ঘা কেন দেন" 
“আমার আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা সইবে নাঁ-লীলাবতী 
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এ অড়ার উপর কেন খোঁড়ার ঘা দিচ্ছ'-- গিরিশ ঘোষের 

বলিদান। “াহাকে মড়ার উপর খাড়াব ঘ। দিয়া যেমন করিয়া 

আপসিয়্াছিল, তেমনি করিয়া চলিয়া গেল'--শরতচজ্জের বৈবুষ্ঠের 

উইল ] 

৬৩৭৭ 1 মড়ার চুল ফেলে হাল্কা করা। 
৬৩৭৮ 

৬৩৭০ 

৬১৮০ 

৬৩৮৬ 

৬৩৮২ 

৬৩৮৩ 

৬৩৮৪ 

মড়ুেঃ১ পোয়াতীর বুড়ো বয়সের ছেলে। 

[১ মৃতবৎসা। ২ 'ষড়ঞ্চে পোয়াতীর বুড়ো বয়সে ছেলে হলে 

মনে যেমন মহান্ সংশয় উপস্থিত হয়'-হুতোম প্যাচার 
নকশা । “ড়াঞ্চে পোয়াতীর পো, তার আবার অকল্যাণ কি' 

_ গিরিশ ঘোষের বাসর নাটক ] 

মণিকাঞ্চন যোগ 
[১ “কাঞ্চন আপন গুণে সকলে বুগ্জনে । কৃত শোভা আবে! 

তাঁর মণি-সম্মিলনে ॥লীলাবতী | “কি মণিকাঁঞ্চন যোগ, 

চিতোরের রাজভোগ'--গিরিশ ঘোষের চণ্ড ] 

মণিহারা ফণী।১ 

[১ বাঞ্চারাম বাবু মণিহারা ফণী হইয়া ছিলেন'_আলালের 

ঘরের ছুলাল। ব্যাকুল হয়েছে মন মণিহারা ফণী'--গোপাল 

উড়ে। পত্রিভুবনের শিরোমণি, যেমন মগিহারা ফণী” + পুনশ্চ, 

“্ফণী যেমন হারিয়ে মণি দাু রায়] 

মণ্ডা চলে না পিটে খান্। 

মতন্ত চিনে গভীর গম্য ইত্যাদি, নং ৬৫৮৩ ত্রষ্টব্য 

মত্স্য মাংস দহি, তবে ভোজন সহি। 

['আসল ] মতলব ঘৈপায়ন হদে ডুবিয়ে রাখা ।+ 

[১ দ্বৈপায়ন ত্দে ছুষ্োধনের আত্মগৌপনের গল্প হইতে। 

পূর্ববদেশীয় বঙ্গভায়াদিগের মত কেনিয়ে কেনিয়ে চলেন, প্রথমে 

প্রথমে আপনাকে নিশ্রয়াস ও নির্লোভ দেখান, আসল মতলব 

তংকালে ছ্বৈপায়ন হ্রদে ডূবাইয়! বাঁখেন'--আলালের ঘরের 

ছুলাল। “আসল মতলব ছ্বৈপায়ন হ্রদে ভোবীন বেছে, সময়ে 

আমলে আসবে--হুতোম প্যাচার নক্শ! ] 

মদ খাওয়ার বড় দাঁয়, জাত রাখার কি উপায় 1১ 

[১ হুতোম প্যাচার নক্শায় উদ্ধৃত টেকটাদের একটি 

. বইয়ের এরূপ নীম ] 
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মদ খায়, না, মদে খায় ।১ 

[১ 'থাঙ্গালিরা মদ খাইতে আরম্ভ করিলে প্রীয় মদে 
তাহাদের খাষ'--মদ খাওয়া বড দায় ] 

মদনমোহন ঘোল পান্ না, ভালুকের আড়াই সের ছুধ। 

মধুও আছে, হুলও আছে । 
মধু থাকলেই মউমাছি 1 

[১ মধু থাকলেই মৌমাছি আসিয়া জোটে--তারা দেশ- 
বিদেশের বিচাব করে না+--শরচন্জের শ্রীকান্ত ২য় পর্ব্ব ] 

মধু নেই, মধুর পাত্র আছে। 

মধুপান করতে পারি, মাছির কামড় সইতে নারি ।+ 
[ ১ নবীন তপস্থিনীতে উদ্ধৃত ] 

মধুরেণ লমাপয়েৎ ।* 

[ ১ লবণাক্কটক্কানি বিলাহীনি চ যানি তু । তদ্দোষং হর্ভ,- 
মাহারং মধুরেণ সমাপয়েৎ ॥--ইতি ভাবপ্রকাশধৃতং ত্রহ্ষপুর্রণ- 
বচনম্।-চরসগীজা গুলি ছররা ও চণ্ডতে তাহাদের 
মুণ্ড দিবারাত্রি ঘুরিত, তাহাতে পরিতোষ না হইলে 
মধুরেণ সমাপয়ে_-মদ খাওয়া বড় দায়। “মধুরেণ সমীপয়েত 
মান্বামীরিও বাকি থাকিবে না+হুতৌোম প্যাচার নক্শা। 
দাদাকে আসর দিয়ে আমি মধুরেণ সমাপয়ে২- লীলাবতী 1 

মধ্বভাবে গুড়ং দদ্চাৎ | 
. ১ ষবাভাবে তু গোধৃমং মুদগাভাবেপি মাধকম্। মধ্বভাঁবে 
গুড়ং দগ্যাদ্ স্বতাভাবে তু তৈলকম্॥ “যেমন মধবাভাবে গুড়'-_ 
গিরিশ ঘোষের ধ্যায়স! কা ত্যায়সা ) 

মধ্যম হলেই তিন ভাই, এ কথা কি আৰ বুঝি নাই। 
মধ্যে থাকতে গাজী, পারে গেলে মাঝি । 
মন£পৃতং সমাচরেৎ |” 

[১ দৃর্টিপৃতং ন্যসেৎ পাঁদং বস্পৃতং জলং পি্বৎ | সত্যপৃতা 
বদেদ্ধাচং মনঃপৃতং রমাচবেৎ |] 

যন-আগুনে পুড়ে মরা । 
মন আছে যার কেয়াবনে, কি করবে তার কেন্তনে 
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( মনে মনে ) মন-কলা১ খাওয়া । 

[১ কল্পনার বাঞ্কিত ভোগ্য বস্ত । “নগরে নাগরীগণ খায় মন- 
কলা'স্-কবিকক্কণ। “তুমি মনকল! খাও মনে মনে কালনেমিব্ 
মত'--গৌপাল উড়ে। 'ফল ত ফলে না বধু মনকলা খাও 
মনে মনে াদাশু বায় । “দেখি বিশ্বস্তর যেন পাচ শর জানি 
মনকলা খাহ 'লোচনদাদের চৈতন্যমঙ্গল, আদি খণ্ড ] 

মনকে চোখ ঠারা 1১ 
[ ১ আর মনকে চোখ ঠারয়ে কি হবে,--বিষবৃক্ষ ] 

মন খোঁজে মনকলা১, পেট খোঁজে দই । 

আখি খোঁজে বাদশা-বেটা, তারে পাব কই ॥ 
[ ১ নং ৬৩৯৮ জুষ্টব্য ] 

মনগুণে ধন, ইনাম* গুণে বরকতৎ। 
[ ১ দান, পুরস্কার । ২ শ্রীবৃদ্ধি, সৌভাগ্য 7 

মূন চলে ত চ*লে যা”, নং ৭৬৬৫ দুষ্টব্য | 

মন চাঙ্গা ত কটোরামে গঙ্গা । 

মন চায় ধন, দেয় কোন্ জন । 

মন চায় বাদশা হতে খোদা দেয় না ইত্যাদি, নং ৮৩২৩ দষ্টুব্য | 

মন চায় যা, হয় না তা। 

মন জানে আর আমি জানি, পরে জানবে কি। 

মনটি সখের বটে টে*কে কিন্তু পযস! নাই । 

জোনাকি পোকার আলো! দেখে ঝাড়বাতির১ সখ মেটাই ॥ 
[১ পাগেলাসবাতির ] 

মন নয়, গড়ের মাঠ। 

মন না মতি।১ 

[ ১ “লৌকে কথায় বলে, ম না মতি, পা ফস্কাতে মন টল্তে 
মানুষের কতক্ষণ বাছা” শরংচন্দ্রের পত্তিভ মশাই ] 

মন মাতাল দাতাল১ বেঁধে কর সামাল । 

[১হাতী) 
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মন মানে না+ তীর্থ করে, মিছে কাজে ঘুরে মরে। 

[১ পাঁমন ভাল নয় ] 

মন না যুড়ালে মুড়ালে কেশ, গুরু না! চিনিলে ভ্রমিলে দেশ । 

মন বিগড়ে গেলে লোহার বাড়+ দিলেও থামে না ।* 

[১ ভগ্ন অস্থি বাধিবার সরু কাঠের বদ্ধনী। ২ আলালের 

ঘরের দুলাল ] 

মনমে* শেখ ফবিদৎ, বগলমে* ইটি ।$ 

[১ পাঁ-মুখে। ২ উত্তর ভারতের প্রসিদ্ধ ভক্ত । ৩ পাঁ- 

বগলে। ৪ নং ৫৩৯৫ ] 

মন যদি দুরে থাকে, কান শোনে না হাজার ডাকে। 

মন যেন জিলিপির পাক । 
মনসাকে ধূনার গন্ধ, নং ৯৯০ ভ্রষ্টরব্য | 

মনসার ভয়ে খাট কবালে, ওলাবিবির* কি ঠাওবালে। 
[১ অর্থাৎ সাপের। ২ ওলাউঠার ] 

মনিব গেলে ঘোঁল পায় না ইত্যাদি, নং ৪৯৬ ভরষ্টব্য। 

মনিব বৈরী দেশ ছাড়ি, দেশ বৈরী প্রাণে মরি 

মনিয়। বুলবুল আখড়াই গান। খোশ পোষাকী যশমী দান ॥ 
আড়ি-ঘুড়ি কানন ভোজন । এই নবধা বাবুব লক্ষণ ॥১ 

[১ নববাবুবিলাসে গত শতাব্দীর নববাবুদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ] 

মনে করি, করি করি, হয় হয় হয় না ।২ 
[ ১ পাঁ-বই। ২ সাধারণ অর্থ স্পষ্ট ) কিন্ত করী - হত্তী, হয়. 
অশ্ব এইব্ধপ অর্থ করা হইয়াছে । 41101010105 ] আ1]1 10856 

817 612015206) জা) [০226 5618 £6615 1০:৪৬, 
10100 ] 

মনে করি খাব চিড়ে দই, বিধি মাপায়১ 

[ ১ পাসলেখেন । ২ পা--মনে মনে করে 
দই | বিধাতা মাঁপায় বুঝি ধানন্থদ্ধ খই |] 

মনে করি গুরুর করব সেবা, রীত দেখে ধলি নারব বাবা । 

খই ।* 
খাব চিড়ে 
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মনে করি হেন কমন করিব না আর। 

স্ভাবে করায় কর্ম, কি দোষ আমার ॥ 

মনে করেছেন কাও ইত্যাদি, নং ৬৫১ ভুষ্টব্য। 

মনে করেছেন ছিদাম ঘোঁষ কোলে করবেন নাতি । 

সে আশ্বীসে পড়ল ছাই, বউ নয় পোয়াতী ॥ 

মনে বড় সাধ, চড়ব বাঘের কাধ। 

মনে মনে খেদ বড় কান্ন! পায় রাতে । 

পরমান্ন প্ুলিপিঠে খাই স্বপনেতে ॥ 

মনে মনে মিল, লেগে গেল খিল । 

মনে মনে লঙ্কাভাগ |; 

[ ১ মনে মনে লঙ্কাভাগ ত্বাক দিয়া থডি--ঈশ্বর গুধ। নং 
১৭৬৮ জষ্টব্য ] 

মনে মনে ভাসে চাষা, কাধে লাঙল জাত-ব্যবসা | 

মনে যে বা সে বা, কথায় দরিদ্র কে বা। 

মনের মগোচর১ পাপ নেই, মায়ের অগোচর* বাপ নেই। 
[১ পা-মন ছাড়া । ২ পা মা ছাডা] 

মনের আগুন জলে নিভায় না। 

মনের কথা খুলে বললে ইতাঁদি, নং ৫২৩১ দ্রষ্টব্য । 

মনের ময়ল! কাটাতে চাও, ভাল চিন্তায় মন দাও। 
মনের যত সাধ, বিধির তত বাদ। 

মনের সাধ রইল মনে, ধান বুনলাম বেনাবনে । 

মনের সুখেই সুখ, ধনের সুখে ছুখ। 
মনেরে পাথর করেছে যেই, পিরীত-পথের পথিক সেই । 
মনোহর হিতকর, খুঁজলে না পা বরাবর । 
মন্ত্রীদোষে রাজ্য নষ্ট। 
মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।১ 

[৯ ভারতচন্দ্র। সং-মন্ত্র বা সাধয়েচ্ছরীরং বা পাতয়েৎ 
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(প্রবোধচক্জ্রিকা )। “দেখ ভঙীরথ মোক্ষ প্রেমের আশাতে। 
ক'রে যন্ের সাধন কিংবা শরীর পাতন, আনিলেন গঙ্গা ভারতে ॥ 
রাম বস্থ (কবিওয়ালা)। মন্ত্রের সাধন কি শরীর পতন 
এইরূপ স্থির ভাবে হেবম্ব বাবুর বাটাতে গিয়! উপস্থিত হইলেন' 
"আঁলালের ঘরের ছুলাল। নমস্ত্রের সাধন কিস্বা শরীর পতন, 
মনচোরার অন্ষসন্ধীনে'_ জামাই বারিক ] 

মন্দ খবর মিথ্যা নয়৷ 
মন্দ ভাবলে মন্দ হয়। 

মন্দের ভাল ।১ 

[১ “তাই বা হোক্ মন্দেন ভাল, নন্দের সেইবুপ হলো, আট- 
কুডো নাম ঘুচলো বৃন্দাবনে'_-দাণ্ড রায় ] 

ময়দাওয়ালীর বাদী ইতাাদি, নং ৩৫৩ দ্রষ্টব্য । 

ময়না টিয়ে উড়িয়ে দিয়ে খাঁচায় পোষে কাক ।+ 
[ ১ দ্াশুরাঘ] 

ময়না ময়না ময়না১, সতীন যেন হয় না।* 

বঁটি বটি বটি, সতীনকে ধ'রে কুটি ॥* 
[১ পা--আয়না আয়না আয়না । ২ জাঙ্গাই বারিকে উদ্ধৃত 

৩পেল্লীসাহিত্যেব ছড়া হইছে | নং ৮৮৭০] 

ময়রার ছেলে গুড়; খায় না ।২ 

[১ পা সন্দেশ । 

ময়লা কাপড়ে ধোপাৰ ভয়। 

মযুরের নাচও নাচ, খঞ্জনেব নাচও নাচ । 

ময়ুরেব নৃত্য দেখি, লেজ নাড়। দেয় ছাতারে পাখী 1১ 
[১ পামযূরের নাচন দেখি, লেজ ঘুরায় টুনি পাখী ।-- 
“ময়ূরের নৃত্য দেখে নাচে ছাতারে+ দাশ রায়) নং ২১৩৯, 
৩২০৫ 1] 

মরণ-অভাবে বেঁচে থাক। । 

মরণ-কামড়। 
মরণকালে গঙ্গার দিকে পা 1১ 

[ ১ নং ৬৪৬৬] 

১ নং ৮১৪৭ ] 
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মরণকালে জলের ছাট। 
মব্ণকালে জিওন-কাঠি। 
মরণকালে জ্বরবিচ্ছেদ । 

মরণকালে হরিনাম, নং ৪৬৬৮ ভুষ্টব্য। 

মরণ তারণ; গাল লা। 

[১ পা-বাঁচন 

মরণ নিকটে যাঁর, কি কবে ওষধে তার; 
[১ নং ১২৪৮ ] 

মরণ নেই মরবি কিসে, আমার ঠেঁয়ে ওষুধ নিসে। 
মরণপাখা ওঠা ।১ 

[১ নং ৫১২১ । ককাণ্ট। বুঝেছি পাকা, উঠেছে তোর 
মরণপাথা' দাশ রায়। “মববার পালক উঠেছে_-প্রভাত 

মুখোপাধ্যায়ের রমান্থুন্দবী ] 

মরণবাড় বাড়া ।* 

[১ ধ্তার মবণবাড বেডেছে, আর দেরি নাই, পডলি”-. 
জামাই বারিক] 

মরণান্তানি বৈবাণি। 
মরণেব চেয়ে পোড়নেব ঘা । 

মরণেব ধবণ নেই । 

মরণের ভগ্ন দশা, মুখে আগুন দিয়ে বাইবে বসা । 

মরতে চলেছে বুড়ী, ছাড়ে না শখের গুঁড়ি” । 

[ ১ প্রসাধনের জন্য ব্যব্হাত ] 

মরতে নেইক ভয়, রাজার পোষাক চায়। 
মরতে বসে পীরের দিকে পা 1১ 

[১ নং৬৪৫১ ] 

মরতে বসেছে শরবনে, চেয়ে আছে ঘরপানে । 

মরদকি বাত, হাথ্ীকি দীত।১ 
[১ নবীন তপস্থিনী, বিয়েপাগল! বুড়ো ও বিবাহবিভ্রাটে 

৩১০ 
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বাংল! প্রবাদ 

উদ্ধাত। “যেন হাতীকে দ্ীত, মরদকে বাত'স্শরতচজের 
চকিত্রহীন । নং ৬৫১৯] 

মরদ যদি.কথ! কয়, কচুপাতার পানি নয়। 

মরদে আছাড় খায়, নি-মরদে বলে--ভূমিকম্প যায়। 
মরদের জিদে বাদশা, মাইয়ার জিদে বেউশ্যা। 

মর্দ চলেছেন পথে, ছববাব কোস্তা হাতে । 

মদ বটি চি'ডে কুটি ইত্যাদি, নং ৬৯৬২ দ্রষ্টধা। 

মঙ্দ বড় তেজী, তাড়া করেছে; বেঁজী। 

[ ১ পা-মারবেন বনের ] 

মর্দ বড় তেজী, বাঁশবনে১ হাগতে গেল, তেড়ে এল কুঁজীং । 
[১ পা-গাঙের ধারে । ২ পাবেজী ] 

মর্দ বড় বাছের বাছ,* ঠেস দিয়েছেন আমরুল গাছ। 
[১ “মন্দ বড় বাছের বাছ, ঠেস দিয়ে আমরুলেব গাছ'-- 
কালীপ্রসন্ন কাবাবিশাবদের মিঠে কডা। বাছের বাছ, প্রয়োগ 
যথা--'ফলবান যত গাছ, ফলেছে বাছের বা? ঈশ্বর 

গুপ্ত) 

মর্দ বড় ভারি, তার তেড়া পাগড়ি । 

মর্দট বড় হেঙ্গা, তার শনকাঠিখান্ ঠেঙ্গা । 
মরবার ওষুধ গলায় বাঁধা । 

[ ১ “অবিশ্বাসে বিশ্বাস অবস্ত মন ফলে । মরিবার খষধ ভূপতি 
বান্ধে গলে ॥'- ঘনরাম চক্রবর্তী । গোপনে পিরীত করা, মর- 
বার ওষুধ গলায় পরা” গোপাল উড়ে ] 

মর্-মর্ করলে পরমাধু বাড়ে।১ 

| ১ নং ৭২৪০ ] 

মরবার সময় নেই |, 

[১ “আমার কি আর মরবার ফুরস্থৎ আঁছে--অস্বত বস্থর 
একাকার । “আমি মরবার অবসরটুকু পাইনে-ছিজেন্দ্র বায়ের 
কক্ষি-অব্তার ] 

মরল লারী হল ছাই ইত্যাদি, নং ৫১৫৬ ভ্রষ্টবা। 
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মরা কাকের আবার চড়কের১ ভয়। 

[১ পা-মড়কের। “কি ফল আছে মরা কাককে চড়কেতে 
তুলতে'--দাশ্ড রায় ] 

মর! গরু ঘাস খায় না । 

[ ১ “মরা গরু কখন কি খেয়ে থাকে ঘাস--ঈশ্বর গুপ্ত । “কোন 
কালেও শুনি নাই যে মরা গরুতে ঘানজল খাইয়া থাকে”. 
ন্ববাবুবিলাস। “মরা গরুতে কি ঘাস খায় এই বলে কি 
পিতৃপিতমহের শ্রাদ্ধটাও লোপ করবে*--বুডো শালিকের ঘাড়ে 
রে।। “বাপ-মাকে জল কি? মবা গরুতে ঘাস খায় 7, 
অমৃত বস্থর কপশের ধন ] 

মরা গরুর ঘাস কাটা । 
মরা গাঙ কুমীরে ভরা । 

মরা গাঙের ফৌপানি সার। 

মরা গাছে ফুল ফুটেছে কাটবার নয়। 
মবা ঘোড়া পাড়া খাওয়াব যম। 

মরা প্রাণে বেঁচে থাকা । 

মবা বাঘকে কিলিয়ে মারা । 

মবা বামূন গাঙে ভাসে, চি'ড়ে দইয়ের নামে উঠে আসে। 
মরা, বায়ুন শুদ্দরের ছুনাং । 

১ পা-কানা। ২ পাঁআপডা বামুন শূত্রের দেডা 

মরা বেরালের দাতখাম্টি ।১ 
[১ নং ১৬০৭) ৬৮৬০ ] 

মবা ভাতার তালুই জ্ঞান। 

মরা ম'রে গঙ্গায় যাউক, যেমনে-তেমনে বাম্নে পাউক | 

মরা মাছ, ভাঙা চুবড়ি। 

মর! মানুষে কথা কয় না। 
মরা মালঞ্চে ফুটল ফুল, টেকো মাথায় উঠল চুল। 
মরার বাড়া! গাল নেই, সর্বস্বান্তের বাড়া দণ্ড নেই।; 

[১ গালির উদ্ধসংখ্যা ঘেমন মর বাক্য বলে? দাশ রায়। 

৬২১ 
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“বার বাড়া গাল নেই,আহি ইন্সল্ভেন্ট নেব'-গ্রিরিশ ঘোষের 
' শৃহলক্জী ] 

মরা সরা১ সমান কথা । 

[ ১ পাঁ-নব! মরা ] 

মরা হাতী লাখ টাকা ।১ 
[১পা-হাতী ম'লেও লাখ টাকা, জীষপ্তেও লাখ টাকা। 
“মজুমদারের মেয়ের পার্িগ্রহণ করে কুলগর্ব কিঞ্চিৎ খর্ক 
হল বটে, কিন্ত তবু9 মরা হাতী লাখ টাকা রে ভাই". 
প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের রমাসুন্দরী ] 

মরি তাতে, খেদ নেই, কাটাবন দিয়ে যেন না টানেং। 

[ ১ পাঁবাঘে খায়। ২ অর্থাৎ ষখন ঘমদূত টানবে। "মরি 
তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্ত কাটাবন দিষা গমন করা ততোধিক 
ক্লেশ'--ম্দ খাওয়া বড দায়। নং ২ ৫০, ৫৫৪৩] 

মরি কিবা গুণান্থিত, হাড়িখেকো! শেজমুতো । 
মরিচাতে যত ক্ষয়, ব্যবহারে তত নয়। 

মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বেবী । 

মরে না বাঁচেও না, আড়া লেগে আছে । 

ম'রেও১ মরে না সে যদি লোকে ঘোষে। 

বেঁচেও বাঁচে না সে যদি লোকে দোষে ॥ 
[১ পা-মরলেও। ২ পাছ্গীইলেও জীয়ে ] 

মরেছিলাম তাই বাঁচলাম, বাঁচলে আর মরতাম না। 

মরে মেয়ে গড়ে হাই ইত্যাদি, নং ৫১৫৬ দ্রষ্টব্য। 

ম'রে যায় রাণী, তবু ছাড়ে না দীতেব কানি। 

মলয়ার বায়ে বাঁশের কি। ্ 
ম'লো রে ফড়িও কালো গু হেগে। 

মশ! মারতে১ কামান দাগ! । 

[ ১ পা-কাকের ওপর । নং ১৫০) ৬৫৯২ 

মশা! মরিতে গালে চড়। 
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মঙ্গাঁ, মেরে হাত কালে 1. 

[১ পাঁনাছি। 'ছ্জুর, মাছি মেরে হাত কাল করা! মাস 
নীলদর্পণ | এ নিতান্ত ক্ষুত্ব জীব, মশা মেবে হাত কালো 
ক্বোরো না'-দ্বিজেন্্ বাষের মেবার-পতন ] 

মশার কামড় না সয় পাঁয়, ছোটলোকের কথা না সয় গায় 
মশার সঙ্গে হাতীর দন্ব। 
মশালের আগে চেরাগের আলো । 

মশালচি১ আপনি কানা । 
[ ১ মশাঁলধারী ] 

মহতের আন্তাকুডও ভাল ইত্যাদি, নং ৬১০৪ দ্রষ্টব্য | 

মহতের ধর্ম মহতে জানে, মহতের টান মহতে টানে । 

মহতের বাত, হাতীর ছাত, পড়ে ত নড়ে না।, 
[১ নং ৬৪৬৮ ] 

মহাঁজন সাচ্চা, রাজা! গড়ে, এদের কখনো! লক্ষ্মী না ছাড়ে। 
মহাজনো! যেন গতঃ স পন্থাঃ।, 

[ ১ মহাভারত, যন্গপ্রশ্ন | 

মহাভারত অশুদ্ধ হওয়া 1১ 

[ ১ “আজ ঘাবার দিনটায় ইতভাগিনীদের একটু মাপ করলে 
তোমাদের মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত না--শরুতচন্জের 

অরক্ষণীয়! ] 

মহিষমর্দিনী ১ 
[১ ব্যঙ্গে প্রযুক্ত । একেবারে মহিষমন্দিনী মৃত্তি,--দ্বিজেন্জ্ 

* রায়ের পুনর্জন্ম । পুনশ্চ--কোথেকে বাবো বছরের বলে 
এক মহিষমদ্দিলী ষোড়শী নিয়ে এলাম'--বিরহ ] 

মহীরাবণের বেটা অহিরাবণ। 

মাংসে মাংসবদ্ধি হয়, ঘ্ৃতে বৃদ্ধি বল। 

ছুধে হয় বীর্য্যবৃদ্ধি, শাকে বৃদ্ধি মল ॥ 
মা আবান্তে* বাঁপ তাঙুইখ, ভাই হল গিয়ে বনের বাজুই* । 

[১ পা-মলে। ২ ভাই বা ভগ্ীর শ্বশুর, অর্থাৎ পর। ৩ পা 
"-ছেলে হুল বনের বাবুই ] 

৬২৩ 
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বাংল! প্রবাদ 

মা আইবুড়ো, বেটা স্বশুরবাড়ী যায়।' 

[১ “মেয়ে শ্বশুরবাড়ী গেল, মার বিয়ে হল না”
 নবীন তপস্থিনী] 

মাইরি দিদি ফুটকড়াই, ছড়িয়ে দিলে গড়িয
়ে যাই । 

মাকড় মারলে ধোকড় হয়, টিকটিকি মারলে গোবধ হয়” 

[১ নিজের বেলায় মাকড় ( স্মাকড়সা ) মারিলে ধোকড 

( সকাপড়-চোপড়) লাভ হয়, কিন্তু পরের বেলায় 

মারিলে গোবধের প্রায়শ্চিব করিতে হয়৷ গল্পের স্থার্ত 

পণ্ডিতের বিচারে অপরের জন্তু এইরূপ প্রায়শ্চিত্তের কঠোর 

ব্যবস্থা, কিন্ত নিজের ছেলের জন্য লাভের ব্যবস্থা । এই প্রসঙ্গে 

মর্টন সাহেব যে কৌতৃককর পদ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন ( পুঃ ১৬০) 

তাহার ইহাই তাখপধ্য 1 কিস্ত--এ একবার চীৎকার করে, 

একবার রাগ করে, কিন্ত কিছুই শেষ হয় না,-আসল বা 

মাকড মারিলে ধোকড় ভয়” (মদ খাওয়া বড় দায়) এই প্রয়োগ 

হইতে মনে হয়, গ্রবচনটির প্রকৃত অর্থ অনিশ্চিত ] 

মাকড়সার মত চুষে খাওয়া । 

মাকাল ফল দেখতে ভালো, উপরে লাল ভিতরে কালো । 

[১ নং ৫৫২৪] 

মাকাঁল; রাগ করবে, নিজের বিলে নিজে গিয়ে থাকবে। 

[১ মতন্তের দেবতা ] 

মাকু জঙ্গ বাহাছুর ।১ 
[১ কথিত আছে দিল্লীর বাদশাহ শাহ আলমের মীর মুন্সী 

কাখির তত্তবায়বশীয় জগমোহন দালালের পুত্র জগদিজ 

বনোয়ারিলাল যখন মহারাজা বাহাছুর উপাধি পান, তখন 

উপাবি-বিতরণের সময়ে নকীব বিদ্রপ বা ছুল ধরিয়া মহারাজ 

বাহাদুর না বলিয়া মাকু জঙ্গ বাহাছুর বর্দিয়। ঘোষণা করে। 

তন্তবায়-জাতীয় ভদ্র সন্তানের প্রতি ঝিঁদ্রপে বা আক্রোশে 

প্রবচনটি প্রযুক্ত হয় ] 

মাকে মামার বাড়ীর খবর দেবে 1১ 

[১ পা মাকে মামীর বাড়ী দেখানো! ] 

মা খায় ধান, ভেনে, বেটা খায় এলাচ কিনে। 
[ ১ পা--ভাচা ( ভানিবার ধান )। ২ পাঁ_জায়ফল 



প্রবাদ-সংগ্রহ ৬২৫ 

৬৫৩৬ মাগ করবে জা'দা» ভূঁই করবে কাদা । 
[১ জায়দা, অনেক । পূর্ববঙ্গের মুসলমানী প্রবাদ ] 

৬৫৩৭ মাগ কাটে কাট্না, ভাতারের দেখ নাচন! । 
৬৫৩৮) মাগ চিনেছে গোবিন্দ কান! । 

মাগ জব কিলে ইত্যাদি, নং ৩৫৩৫ জরষ্টব্য । 
মাগ না ছেলে, ঢে'কি না কুলে ইত্যাদি, নং ২৯৭১ দ্রষ্টব্য । 

৬৫৩৯ মাগ্না পেলে কি ন! গেলে। 

৬৫৪০ মাগ্না মদ বাম্নাও খায় । 

৬৫৪১ মাগ্নার আবার টক ঘোল। 
৬৫৪২ মাগার ওপর+ টাঁকৃনা চায়। 

[১ পা-মাগ না পেলে ] 

৬৫৪৩ মাগলার ওপর টাক্না, তার ওপর ভিখারী বাম্না। 

মাগ নেই ছেলে নেই পোড়া কপাল, নং ৩৬০১ দ্রষ্টব্য । 

৬৫৪৪ মাগ নেই, তার ফুলশয্যা* | 
[১ পা-_মূলে মাগ নেই | ২ পা উত্তর শিক ( নং ২৬৯৩) 
শ্বশুরবাড়ী ] 

৬৫৪৫ মাগন্তড়ের; মাগ শুধু ভাত খায় না। 
[ ১ যেমাগিয়া খায। পা-মাগনকুনড়র ] 

৬:৪৬ মাগবি যখন ভিক, তখন তামাক খেতে শিখ । 

৬৫৪৭ মাগ ভাতারকে: বামুন জ্ঞান নেই । 
[১ পাঁ--স্ত্রী পতিকে ] 

৬৫৪৮ মাগ ভাতার যখন, রোজগার তখন | 

৬৫৪৯ মাগ ভাতারে দেখ! নেই, ষষ্টীপৃজার ধূম । 
মাগ-ভাতারের কৌদল, নং ৬৩৫৬ দ্রষ্টব্য | 

৬৫৫০ মাগ বেচে পুতের বিয়ে কুটুম গেল বেড়ে । 
৬৫৫১ মাগমরা» গরুহার।, গায়ে দাদ যার। 

সদাই বিরস মন, সুখ নেই তার ॥* . 
[১ পাঁগাফাটা। ২ পা-কানকাটা। ৩ নং ২৪৮৮] 

ও 
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বাংল! প্রবাদ 

মাগমরা পুরুষের কোথা ঘরে থাকে জাটুনি। 
গুজর ঘাটের জল শুকালে জবাব পান পাটুনি ॥ 
মাগ মাগ মাগ, মাগ আগে খাক্। 

মাগ মাগ মাগ, মাগ মাথার পাগঃ ॥ 

[ ১ দ্বিতীয় লাইন কমলে কাষিনীতে উদ্ধৃত ] 
মাগী মরদ রাজি, কি কববে কাজী ।, 

[১ গবিক্ষা বলেন-রায়, দৌোহে যদি পাঁজি, কি করিতে পারে 
তবে মীর যিঞা কাজী ॥--থনরাম চক্রবর্তী ] 

মাগী যেমন মিন্সে তেমন, তিনগুণ তার চেলা। 

মাগীর পাতে মিন্সে খায়। 
মাগীর! দেয় জুতা পায়, ভাত ব্যঞ্জন পুড়ে যায়। 

মা-গুণে ঝি, বাপ-গুণে পো। 

মা-গুণে পোয়া, ভূ ই-গুণে রোয়!। 
মাগুব মাছ ঘ্বতে রান্ধে, তৈল লবণ শুষ্টিব গন্ধে । 

ছাগ-মাংস করে অন্ুপান, খাইলে দেহ কনক সমান ॥+ 
[ ৯ ভাকের বচন ] 

মাগের আবদার মেটাবে যে, জন্মায়নি ভাতার সে। 

মাগের ইচ্ছ। ভাতারটি । 

মাগের১ কাছে পাগেবং বড়াই । 
[ ১পা-মেগের । ২ পাপেগের। ৩ যেমন মেগের কাছে 

পেগের বড়াই, ঘরে করে জাক,-রাম বস্তু ( কবিওযুনা! ) ] 

মাগের বেটা যাগ, ন! চিনেন চীনে সিঁদুর, না চিনেন ফাগ।, 
[ ১ নং ৩৮২৮] 

মাগেরে পৌছে না ভাতার, বলে- মান রী আমার 

মাগ.গি কিন্তু সাচ্চা, সন্ত। কিন্তু পচ্চ১ 
[ ১ নং ৮২৩৭ ] 

মাঘে মেঘে; একই রীত*, যত্র বায়* তত্র শীত।ঃ 
[১ পামেঘে মাথে। ২ পা--না মেঘে ক্বীত, না মাঘে শীভ। 
৩ পাঁবাফু। ৪ খনার বচন। নং ৬৮৯৮] 
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প্রবাদ-সংগ্রহ 

মাঘের মাটি হীরের কাঠি, ফাগুনের মাটি সোনা । 
চৈতের মাটি যেমন তেমন, বৈশাখের মাটি নোনা ॥, 

[ ১ চাঁষ দেওয়া জমি। ২ কঠী অথবা কণ্মালার দানা । ৩ 
খনার বচন ৪৬ ] 

মাঘের শীত বাঘের গায়১ ক্ষীণের শীত সর্ব্বদায় । 

[ ১ নং ৫২৯৬ । বাঘের বিঞুম সম মাঘের শিশিব-ভাবত- 
চন্দ্র ] 

মা চাইতে ঝি,১ বাপ চাইতে পুত। 
[ ১ অর্থাৎ মাকে দেখিলে মেয়েকে বোঝা বায় ] 

মাচা নেই তার বুধবার । 

মাচ! বড় সাচা তাৰ দোবে গড়খাই। 

ঢেকাঢেকি১ মেরো নাক, আমি আস্তে আস্তে যাই॥ 
[১ ধাঞ্চ ] 

মা চায় আতপানে১ মাগ চায় ভাত পানেখ। 

[ ১ অর্থাৎ পুঙ্ের অন্তরেব দিকে | পা-_মুখ পাঁনে। ২ পা 
টেক পানে ] 

মাচার তলার লোহা১ কামাবের দোকানে । 

[ ১ অতি তুচ্ছ বা গোপনীয় বস্ত ] 

মাছ আর অতিথি, ছু'দিন পরেই বিষ । 

মাছকে সাতার শেখানো । 

মাছ খাই না তবু গলায় কাটা বেঁধে । 

মাছ খাই না, মাংস খাই না, ধর্মে দিয়েছি মন১। 
বৃদ্ধ বেশ্টা তপত্িনী, এসেছিং বৃন্দাবন *॥ 

[ ১ পা ভিক্ষা! দাও গো ত্রজবাসী বাধাকৃষ্ণ বল মন। ২ পা-- 

যাচ্ছি। ৩ জামাই বারিকে প্রযুক্ত | ২৫৯ ৫৫০ 

৫৭৩২] 

মাছ খাবে ত মাগুর, কি করবে ত ঠাকুর । 

মাছ খায় না, মাছের ঝোল খায়। 
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বাংলা প্রবাদ 

মাঁছ খায় না যতিনী+, পাতে তিনটে খঙ্গ্সে । 
কি করে না যতিনী, কোণে তিনটে মিন্সে ॥ 

[ ১ ধতিনী স্সঙ্্যাসিনী, বিধবা । নং ৫৫২৬, ৭০৯ ] 

মাছ খেল মেছে! কূমীরে, চড়ক গাছের দোষ। 
মাছ চেনে গভীর জল, পাখী চেনে ডাল।১ 

মায়ে জানে পুতের মায়! জীয়ে যভ কাল ॥* 
[১ পাঁমং্স্ত চিনে গভীর গমা, পক্ষী চিনে ভাল। 

গোপীচন্দ্রের সন্ত্রাসে--“অৎ্স্ত চিনে গভীর গঙ্গা, পক্ষী চিনে 
ডাল। মায়ে জানে পুত্রের মায়! জীবে যত কাল ॥” ২ “মৎস্য 
চিনে উচ খোচ, পানিএ চিনে নাল। মায়ে চিনে পুত্রের 
বেদন যার গভ্ের শাল ।*--গোগীচজ্জের পাঁচালী ] 

মাছ খুলে মিঠে, মাংস ধুলে শিটে। 

মাছ ন! পেয়ে ছিপে কামড়। 

মাছ-পোড়ার লোভে, শনি মঙ্গল বার ডোবে । 

[১ নং ৩০০৮ ৫৯৪৭ ] 

মাছ বললে মাকাল ঠাকুর । 
[*১ মন্ের দেবতা ।--তুমি জল বললে সরবোত দেয়, ভাত 
বললে পাষে, মাছ বললে মাকাল ঠাকুর”--জামাই বারিক ] 

মাছ মরেছে বেরাল কাদে, শান্ত করলে বকে। 

ব্যাঙের শোকে সীাতার-পানি হেরি সাপের চোখে ॥১ 
[১ নবীন তপন্থিনীতে প্রযুক্ত ] 

মাছ মারতে কাদার তয়। মাছ মারতে গায়ে কাদা । 

মাছ মেরে এল তিওর, 

কোন্ দিক পাঁশতলা, কোন্ দিক শিয়র। 
মাছরাঙা পাখীর কলঙ্ক যায় না।* 

[১ নং ৮০৮৪ ] 

মাছি মারতে নরাজের, ঘ1। 
[১ যে কাঠের দণ্ডে তাতের টানার কতা জড়ান হয়। পা-- 
কামানের । নং ১৫০০১ ৬৫১১] 
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মাছিমারা কেরাণী। 

মাছি মেরে হাত কালো, নং ৬৫১৩ দ্রষ্টব্য । 

মাছির কামড় কাছিমের পিঠে ।১ 
| ১ নং ৮৭১০ ] 

মাছির গলায় কাছি । 

মা ছুলে ছেলে মরে, এমন ছেলেও পেটে ধরে। 
মা ছেড়ে বাপ ছেড়ে, ছেলে কাদে পড়শী ধারে। 
মাছে মাথা থেকে পচে । 

মাছের কাট! গলাব বালাই । 

মাছের টোপ-গেলা । 

মাছের তেলে মাভ ভাজা ।১ 

| ১ সং্প্রসঙ্গের উপদ্দেশ দিতে নবেন্দ্রনাথের ক্রুটি ছিল না বটে, 
কিন্তু তাহার মধ্যে মাছের তেলে মাছ ভাব্িবার একটু মতলব 
ফল্গুনদীন মত তাহার হৃদয়ে নিয়ত প্রবাহিত ছিল'-_ইন্ত্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যয়ের কল্পতরু ] 

মাছের নামে গাছেও হা কবে। 

মাছের নেই জলে ডোবাব ভয়। 
মাছের মধ্যে রুই, শাকের মধ্যে পু'ই, মানুষের মধ্যে মুই ।১ 

[ ১ নং ৭৮২২, কিন্তু নং ৩৬৩৮ দ্রষ্টব্য ] 

মাছের মা শাকের ছ1 ইত্যাদি, নং ১২৭১ দষ্টব্য। 

মাছেব মায়ের পুত্রশোক ॥; 

[ ১176 50013 01523 “৭16 18166]. ৪3 30015 2$ 01১০5 
21৩ 0021৮710109 ] 

ম! জানে না কচুপাতা কুটতে, ঝি চায় লবণী রাধতে। 
মা জানে পুতের দরদ । 

মাজে! ঘষো কর ক্ষয় ইত্যাদি, নং ৩৮৯৯ দ্রষ্টব্য । 

মাজে ঘষো যাব নাঃ ফাগুন এলে র'বনা১। 

[১ অথাৎ গাঁফাটা ] 
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"বাংল! প্রবাদ 

মাঝ গঙ্গায় ঢেউ দেখে কিনারায় নৌকাডুবি ।, 
[১ নং ৩৭১২ ] 

মাঝি ভাত খেলে গাঙে জোয়ার ।, 
[১ অর্থাৎ জোয়ার অপেক্ষা করে না] 

মা ঝি, বল্ব আর কি। 
মা ঝি যেখানে, বউয়ের ভাত নেই সেখানে । 
মাটিতে পা না পড়া, বা মাটি ন! মাড়ান।১ 

[১ "অহঙ্কার ভরে মোরা না মাড়াই মাটি'-_-কুলীনকুলসর্বান্ব | 
“তোমার হয়েছে রাজ্য সম্পদ, পড়ে না এখন মাটিতে পদ 
দাশু রায়। “বডলোক হয়েছে, তাই বুঝি আর মাটিতে পা 
পড়ছে না”-প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের নবীন সন্যাসী ] 

মাটিতে মারলেন গুণাহগার চমকায়। 
[ ১ পা--ভূয়ে বাড়ি মারলে । ২ অপরাধী ] 

মাটি বেটা মিথ্যা কথা, এই তিন নিয়ে কলিকাতা ।১ 
[১ নং ৬৬৮৯] 

মাটিমুঠো১ ধরলে সোনামুঠো* হয়।* 
[১. পাছাইমুঠো ও ধূলোমুঠো। ২ পা কডিমুঠো। ৩ 
“মাটিমুঠা ধর যদি সোনা মুঠ হয়'--ভাবতচন্ত্র | «দের পাতা- 
চাপা কপাল-_সময়বিশেষে মাটিমুটটা ধরিলে সোনামূঠা 
হইয়! পডে*_-আলালের খবরের ছুলাল। “যখন পডতা পড়তে 
আরম্ভ হয়, তখন ছাইমুটে। দল্লে দোনামুটো হয়ে যায়” হতোম 
প্যাচার নকৃশা। নং ৬৯৬১ ] 

মাটির কাম দড়, যেমন করবে কর 1১ 
[ ১ অলস ব্যক্ির উক্কি ] 

মাটির চেয়ে মাটি, পানির চেয়ে পানি ।, 
[ ১ অর্থাৎ অত্যন্ত শাস্তপ্রকৃতি ] 

মাটির মানুষ । 
মাটির রাঙ্জা, সোনার প্রজা । 
মা-ঠাকরুণের নিষ্ঠা ।১ 

[ ১ দুশ্চরিত্রা অথচ নিষ্ঠাবতী নারী সম্বন্ধে প্রযুক্ত । “ফি 
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সোমবারে হুবিত্টি করেন, আ মবি! কি নিষ্ঠে গোবুড়ো 
শালিকের ঘাড়ে রো? । “ইস্ মাঠাকরুণের যে ভাবি নিষ্টে_ 

অমৃত বস্থর যাঁতুকবী ] 
মাঠে ধান, ভাত চড়াও । 
মাঠে মারা যাওয়া ৷ 

[ ১ পাঁ-লাঁটে । ২ অর্থাৎ অস্থানে পড়িয়া নষ্ট হওয়া । “কাবো 
কথায় কোথাও যাস্নে রে তুই, মাঠের মাঝে মারা যাবি 
আহ গৌসাই। “কি চেহারাখানাই এ দেশে পড়ে মাঠে মারা 
গেল রে,-দ্িজেন্দ্র রায়ের প্রায়শ্চিত্ত ] 

মা ডাকলে খেলাম না, বাপ ডাকলে খেলাম না। 

সাতপুরুষের ঢে'কি বলে-_ পান্তা খা” পান্তা খা? ॥ 

মাড়ির জোরেই দাতের বল। 

মাণিক-জোড় ।১ 

[ ১ “দিল মাফিক লোক পাইলে মাণিকজোড হয়,--আলালের 
ঘরের ছুলাল। “কাহিকের মত ছেলে ছুটি, দ্ূপে গুণে যেন 
মাণিকজোড' -নবনাটক ] 

মাতব্বরি ক'ৰে খায়, হাল গরু বেসাত যায়। 

মাতাল দাতাল শিঙে, বিশ্বীস নেই এই তিনে ।, 
| ১ নং ৪০৫০ ] 

মাথাকাটা ভাদা১। 
[ ১ ভাদা ঘাস মাথা কাটিষা! দিলে বাঁডে ] 

মাথা-কাপুড়ে লোক*। 

[ ১ অর্থাৎ মেয়েলি পুরুষ ] 

মাথাটা মোর খোকুশ খোকশ, পেটটা মোর হেঁড়ে রাক্ষস । 
মাথাটি যেন চণ্ডী ওল, পেটটি যেন নাদা। 
মাথা নেই তার মাথাব্যথা ।; 

[১ পা-ষার নেই মাথা তার কিসের ব্যথা; মাথাও নেই, 
ব্যথাও নেই, ইত্যাদি । সং--শিরো নাস্তি শিরোব্যথা। “মাথা 
নাই, মাথাব্যথা'--রামপ্রসাদ । 'শিরো! নাস্তি শিরংপীড়ে” 
পুনশ্চ “মাথা নাই তার মাথা ধরে?--দাশু রায় ] 
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মাথা মুড়িয়ে বা মাথায় ঘোল ঢাঁল। ।, 
[১ মাথায় ঘোল ঢালিয়া দণ্ড দেওয়ার প্রাচীনতম উল্লেখ 
কেলীশীল জাতকে পাওয়া যায়। বাংল! সাহিত্যে--'যদি পুনঃ 
হেন বোল মাথায় ঢালিৰ ঘোল”-_ পাকল্পভরু | “পুরের কোটাল 
আনি শিরে ঢালে ঘোল'স্পকবিকম্থণ। 'সহর বার্বির করে 
শিরে ঘোল ঢেল্যা”"-মাণিক গাঙ্গুলি । 'মুড়ায়ে মাথায় ঘোল 
ঢালিব, করিব বিদায়'-গোপাল্ উড়ে । “তোমার মাথা 

মুড়িয়ে ঘোল তাতে কেহ ঢালবে নাদাশু রায়। “এবার 
ছোট বাণীর মাথায় ঘোল ঢেলে ঢাক বাজাতে বাজাতে বনবাস 

দেবে*--জামাই বারিক ] 

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়া ।১ 

[ ১ আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে ফুল্লরার মুণ্ডে--কবিকঙ্কণ । “আকাশ 
ভাক্গিয়া' পড়ে বুডার মাথায়'»"মাঁণিক গা্থুলি। 'কে জানে 
যে আকাশ ভেঙ্গে একেবারে মাথার উপর পডবে'--আলালেব 

ঘরের ছুলাল। “আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন পড়িত মাথায়”_- 
ঈশ্বর ৩ ] 

মাথায় ক'রে এনে পা দিয়ে ছানা ।১ 

[ ১ াডিগডা কুমর, মাথায় করে বয়ে এনে পা দিয়ে ছনে 
--কথলে কামিনী ] 

মাথায় চুল নেই, লঙ্কা দাড়ি১। 

[১ পা--কপালে তেলক বা ফৌঁটা। 

মাথায় মৃত মুখ বেয়ে পড়ে ।+ 

[ ১ পা--মাথায় মুতলে মুখে পড়ে । 'জান ন! রে মুখে পড়ে 
মাথায় মুভিতে” দীনবন্ধু মিত্রের কবিতা ] 

মাথায় রাখলে উকুনে খায়, ভূঁয়ে রাখলে পিঁপড়ে খায়। 
মাথায় লাথি মেরে পায়ে গড়। 

মাথার উকুনেই মাথা খায়। 
মাথার উপর জল এক হাতই বা কি সাত হাতি বা কি। 
মাথার উপরে শকুনি ওড়া 1১ 

[ ১ অর্থাৎ মৃত্যু আসন্প | "মাথার উপর শকুনি উড়ছে, তবু 

দলাদলি কতে ছাড়ে না'-বিয়েপাগলা বুড়ো । “মাথায় শকুনি 



৬৬৩৪৪ 

৬৬৪৬ 

৬৬৪৭ 

৬৬৪৮ 

৬৩৬৪৯ 

৬৬৫০ 

৬৬৫১ 

৬৬৫২ 

৬৬৫৩ 

৬৬৫৪ 

৬৬৫৫ 

৬৬৫৬ 

প্রবাদ-সংগ্রহ 

উড়ছে, আমায় বঞ্চিত ক'রে কেন বিয়ে করতে এসেছ বাবা'-_ 
গিরিশ ঘোষের বলিদান ] 

মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল ।১ 
[ ৯ আপনারই মাথার ঘায়ে কুকুর পাগপ"'-_নীলদর্পণ । “মাথার 
ঘায়েতে তুমি হয়েছ পাগল'_ ঈশ্বর গুপ্ত । “আর ভাই, মাথার 
ঘায়ে কুকুর পাগল--কি ক'রে মেয়ে পার করব, তা বুঝতে 
পারি না"--গিরিশ ঘোষের আয়না ] 

মাথার চেয়ে পাথর শক্ত, ন' ৫০৩3 দ্রষ্টব্য | 

মাথাব ঠাকুর, চুড়ো বা মণি। 
মা দিলে বাপ নয়, আপনা দিলেও আপনা নয়। 

মাছুর নেই তাব উত্তর শিয়র।১ 
[ ১ পা--মুলে নেই মাছুরী তাব উত্রশিষবী ।--নং ২৬৯৩, 
৩৫৪৪ 

৬৩৩ 

মা দেয় না চেয়ে, পেট ভরে না খেয়ে । 

মা নয় যে তাড়িয়ে দেব, বাঁপ নয় যে ভাত দেব না, 

পরেব মেয়ে রাখি কোথা । 

মান্ব ঠাকুর, দেব না, আমার পিত্যেশ কাবো না। 
[ ১ প্রতাশা ] 

মানলে পীব বরাবর, না মানলে ক্ষীর, বরাবর । 
[১ অর্থা পীবকে দেবার জন্ক আনীত । যথাদবগায় 

গিয়ে ফয়তা দেবা ক্ষীর'--জামাই বারিক ] 

মানি ত মানি, নয় ছু'প! দিয়ে ছানি । 

মানি ত শালগ্রাম, না মানি ত পাথর । 
[ ১ পা _আমডাব আঁটি ] 

মাঁনী মরে মনের চিন্তায়, কানী মরে চোখের চিন্তায় । 
[১ পাঁ-আনী মরে মানীর চিষ্তীয়। ৯ নং ২০২৪] 

মানীর মান খোদায় রাখে। 

মানুষ করে আম্বা, ঘটান জগদন্বা ।+ 
[১ পাঁ-মিছে কর আস্কা, যা করে জগদন্বা ] 
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মানুষ গড়ে, দেবতা ভাঙে ।, 

| ১ ইংরেজীর অনগবাদ-:-:091 
01500365 ? ] 

মানুষ চেনা ভার । 

মানুষ চেনে আকলে ১» গাছ চেনে বাকলে। 

[১ আক্কেলে। ২ ছালে ('বন্ধল হইতে )) 

মানুষ জানি ভাবে৯ ভাগ্য জানি লাভে । 
[১ নং ২৮৩৭, ৬৯০৫-৬] 

মানুষ নয় পক্ষী, পেটের দায়ে ছুঃখী। 
মানুষ না ফান্ুস। 

মানুষ পড়,ক, কলসী না ভাঙুক।” 
[১ নং ২৯২৮] 

[70:079565, 0০0৫ 

মানুষ বড মান ইত্যাদি, নং ৬৮৭০ দ্রষ্টবা। 

মানুষ বড় সহজ নয়, ওড়া পাখীর পাখা গুণে কয়। 

মানুষ বড় হালদার ঠাকুর । 

মানুষ বুঝে কই কথা, দেবতা বুঝে নোয়াই মাথা । 
মানুষ মরলে; কথা, কাপড় ছি'ড়লে কাথা । 

| ১ পা--ব্ললে ] 

মানুষ মরে মেলে১ খটাশ মরে তেলে। 
[ ১ পাঁবুলে। নং ৫৭৭০ ] 

মানুষ মরে যাতে, গাছড়া সারে তাতে ।১ 

[ ১ খনার বচন ১৩০ ] 

মানুষ যদি নদীতে পড়ে, খড়কুটা আকড়ে ধর 1১ 
[১ ইংরেজীর অন্গবাদ ?--নং ৩৬৬২ ] 

মানুষ যায়, নাম থাকে । 

মানুষ হলে বোঝে, কচু হলে সেজে১। 

[১ সিদ্ধ হয] 
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মানুষে মানুষ চেনে, শুয়রে চেনে ঘেচু।+ 
[ ১ নং ৭৯৮৪১ ৮৪৮৮ ] 

মানুষে মানুষে অন্তুর, কেউ হীরা! কেউ পাথর ।১ 

[১ হি-আদমি আদমি অন্তর, কোক হীন কোয় ক্র ] 

মানুষে ভাবে এক, হয় এক । 

মানুষের কুটুম দিলে থুলে», গরুর কুটুম চাটলে-চুটলেং ।* 
[ ১ পা--এলে গেলে । ২ পা--পালে পালে। 

মানুষের তেলে জলেই শরীর | 
[ ১ আলালের ঘরের দুলাল ] 

মানুষের বাছ। ছ'মাস বাঁচা১, গরুর বাছ। তুলে নাচা। 

[ ১ পা-পচা] 

মানুষের ভাগ্যে দেবত। খায়। 

মানুষের মধ্যে নাপিত ধূর্ত, পাখীর মধ্যে কাওয়া। 

দেবতাব মধ্যে কানাই ধূর্ত, যার না ধরা পাওয়া ॥ 

মানুষের মন কুমোরের চাক, পলকে দেয় আঠারো পাক। 

মানুষের মন ঘড়ির কল, একবার বিগড়ালে হয় বিকল । 
মানুষের সঙ্গে খোজ নেই, পাড়াস্ুদ্ধ ঘর। 

মা নেই যার জ্যেঠী খুড়ী, ভাত নেই যার চি'ড়ে যুড়ি।, 
[ ১ অর্থাৎ মায়ের বা ভাতের অভাব কিছুতই দূর হয় না। 
নং ৩০০৬ ] 

ম1১ নেই যার, না” নেই তার ।* 
[ ১পা-ঘরে মা। ২ পা-ঘাটে নাঃ । ৩ রূপান্তর--মাষে 
নাষে সমান । নং৮৬১৩ ] 

মানে মানে বেঁচে থাকা | বা, মানে মানে থাকলে ভাল । 

মানের, গোড়ায় ছাই ।২ 
[ ১ প্লেষে মান ও মানকচু । ২ পিরিপামে বাড়ে মান মানে 
দিলে ছাই'--ঈখর গ্রপ্ধ। অর্থলোভে সকলি ভোবে, মানের 
গোড়ায় ছাই+-দাশু বায়।-_'শুনেছি নাকি ওদের মানের 
গোড়ায় ছাই পড়েছে'--অম্ৃত বসুর সাবাস আঁটাশ। 

৬৩৩৫ 

৩ নং ২৩৯৬] 
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বাংল! প্রধাদ 

“মানের গোডায় না দিলে ছাই মান কি মেলে কথার ছলে". 
মুকুন্দ দাস যাত্রা ওয়ালা ] 

মানোয়ানী গোরা, নং ৩৪৪ ব্রষ্টব্য | 

মাঙ্ধাতার আমল ।১ 

[ ১ বু প্রাচীন কাল, ইক্ষাকু বংশের মান্ধাতা সভাষুগের 
রাজা ছিলেন। 'মান্ধাতা আমলের পুরানো'--ছ্িজেন্দ্ 

বায়ের বিরহ । “সেই কোন মাদ্ধাতার আমলে আপনারা 

বিয়ে করেছিলেন*_ প্রভাত মুখোপাধ্যায়েক জীবনের 

যূল্য ] 
মান্নাদেব যাত+১, কে দেয় কার পোদে হাত । 

[১ মানা সজাতিবিশেষ। যাঁত-্ভিড উৎসব বা মেলা। 
পা মান্সার জাত ] 

মান্ত কবলে কলতরু, না হলে দামড়া গরু । 

মাপানে পুরুষ না মাপালে, ভাত না মিলে কাবো কপালে ।, 
[১ নং ৩৫৭৯১ ৪২৫৪ ] 

মা পায় না ছেঁড়া কাথা সেলাই কববাব সুতা । 

ছেলের পায়ে দেখ গিয়ে চোদ্দসিকেৰ জুতা ॥ 

মা ফলেষু কদাচন।* 
[ ১ ভগবদগীতা ] 

মা বলেছে মাথা ধবেছে। 

মা-বাপ ডেওডাকনা১, শালা শালাজ নিয়ে ঘরকন্ধা । 
ঘবে আছেন সিদ্ধেশ্বরী, তাব মত নে' কণ্ম করি ॥ 

[ ১ সরপোধ, অর্থাৎ গৃহস্থালীর ক্ষুত্র তুচ্ছ বসব] 

ম! বাপ ভাত দেয় দিন গুণতি ক'রে। 

স্বামীর তুল্য ভাত আর কেউ দিতে নাবে ॥ 
মা-বাপ মব। দায়। 

মা-বাপে বিয়া করায়, কিছু না রে না। 
নিজে বাঁজে বিয়া করে, এই ত মা' রে মা১ ॥ 

[ ১ অর্থাৎ বধৃুই তখন মায়ের সমান হয় ] 
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মা (বয়ল ন! বিয়ল মাসী:, বাল খেয়ে ম'ল পাড়াপড়ণী ।* 
[১ পাম! বিয়লেক, না বিয়লেক ঝি। ২ প্রশ্থতিকে গোল- 
মরিচ কালজিরে শু'ঠ ইত্যাদির পাকে প্রস্ততভ 'কাওয়া, ঝাল 
খাওয়ানর রীতি আছে। ৩ নং ৬৭৪%১ ৭১৪৬-৪৭ ] 

মা বেচে খায় কলমি শাক১, বেটার মাথায় ফরমেসে পাগ। 
[পা নোটে শাক। ২ পা-বাদশ।ই ] 

মা মরূক, মাসী জীউক। 

মা মরে কুলো দিয়ে ঢাকে বা কুলো আড়াল দেয় ।১ 

[১ সঙ্কেত প্রবাদ, চাষীরা চাঁষের সময় "এখন অবদর নাই” 
এই অর্থে প্রয়োগ করে ] 

মা মরে ঝিয়ের তরে, ঝি মরে ভাতারের তরে ।১ 

[১ পা-মায়ে বলে “ঝি ঝি”, ঝিয়ে বলে 'নাউটি? ] 

মা মরেন দৌষ নেই, বউ বাঁচলে বাঁচি। 

মামলায় চড়লে ভূতে পায়, জমানো কড়ি পাচ ভূতে খায়১। 
[ ১ পা-_পূর্ব্ব ধন নেড়েয় খায় ] 

মামলায় মরে হেরে গিয়ে, ভেড়ার বদলে ঘোড়া দিয়ে । 

মা মুলে বাপ তালুই ইত্যাদি, নং ৬৫২৬ দ্রষ্টব্য | 

মামা, বাপের জবানীতে শালা । 

মামা ভাগনে জামাই শালা আর পোস্ক পুত। 
ঘরে ঘরে বিরাজ করেন, এই পাঁচটি ভূত ॥ 
মাম! ভাগনে যেখানে, আপন নেই সেখানে । 

মামা মামী ঝগড়া করে, নেকা পাস্তা থেয়ে মরে । 

মামার ক্ষেতে; বিয়ল গাই, সে সম্পর্কে মামাত ভাই। 
[১ পা--মামার পালে; বাশতলায়; তালতলায়। 

খালাত মাস্তুতো | 

মামার* জয়েই জয়। 
[১ পাস্শখুড়োর » দাদার ] 

মামার নামে ধামা-ধামা, আমার নামে আধ ধামা । 

২ পা.” 
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মামার বড় ভালবাসা, কলা খেয়ে দেয় খোসা ! 

মামীর বড় রস ইত্যাদি, নং ৩৫৫৩ ডরষ্টব্য | 

| ভাতে বেগুনপোডা, নং ৪. আ্রষ্টব্য 

মামার শালা, পিসের ভাই, তাব সঙ্গে সম্পর্ক নাই। ' 

মাম! বাতকানা, তাই আমি চোখে দেখি না, নং ৪০৬২ দ্রষ্টব্য । 

মাম! শীল! যে সংসাবে, সে সংসাব যায় ছারে-খাবে | 

মামীর ভাগনেকে ছেঁটে ফেলা ১। 
[ ১ হতোম প্যাচার নকৃশা | 

মামীর ম। বড় স্থখী, পান্তা ভাতে কচুব মুখী১। 
[১ মুখী-অস্কুর। যে কচুর চতুর্দিকে অদ্ুষ বাহির হয় 
তাহাকে মুখী কচু বলে ] 

মায়াকান্না ১ 

[১ “দেখাইবার জন্য পানসে চক্ষে একটু একটু মায়াকানা 
কাদিতে লাগিলো?-আলালেব ঘরের দুলাল ] 

মায়াযুক্ত জীব, মায়ামুক্ত শিব। 
মায়েও মাবলে৯, হাঁড়িতেও ভাত নেই । 

[১ পা মাও মনেছে ] 

মায়েখেদানো বাপে-তাড়ানে ছেলে ।১ 

[১ কাপে নাজিজ্ঞাসে যায়ে না সম্ভাষে যদি দেখে পক্মীছাডা।, 
_ভারতচন্ধ ] 

মায়ে ঝিয়ে কৌদপ কফোদল নয়, নং ৫৮৮৬ দ্রষ্টব্য | 

মায়ে ঝিয়ে ব্রত কবে, যার যার বর সেই সেই মাগে। 
সায়ে বলে পর পর মায়ে করে কার ঘর । 

মায়ে বিয়লে মাগে পেলে, কার ধন কার, নং ৬৭৩ ব্য । 

মায়ের কাছে কিল চড়, মাসীব কাছে বড় আঁদব। 

মায়ের কোলে আয়ু বর্তায়। 

মায়ের গলায় দিয়ে দড়ি, বউকে পরাই ঢাকছি শাড়ি । 
[১ নং ৪৭৩৪ ] 
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মায়ের চাপড়ে হাড় ভাঙে না। 

মায়ের চেয়ে ঝি কাজী, টেঁকি মুসল দিয়ে বানায় পাঁজি১। 
[ ১ পাঁক্জাল, অর্থাৎ পোয়াল জাল, খড়ের আগুন] 

॥ মায়ের চেয়ে দরদ বেশি,১ তাবে বলি ভান ।* 

[ ১ পা চেয়ে ব্যথিত বড় চেয়ে বেদিনী বড়। “মায়ের চেয়ে 
যে দরদী” এই পাঠ গিরিশ ঘোষের হারানিধিতে প্রযুক্ত । ২ 
প্রবাদের বিভিন্ন ঝ্ূপাস্তর--মায়ের চেয়ে অধিক মানা, তারে 
বলি ডাইনের মাঁয়া, মায়ের চেয়ে যে বাসে ভাল তারে বলি 

ডাইনী, সেই ডাঁইনীর চোখে নিতা বয় স্লাভার-পানি। 
ইত্যাদি] 

মায়ের ছা রায়ে বর্তায়। 

মায়ের দরদ নেই, মাসীর দরদ | 

[ ১ “লোকে বলে মার চেয়ে মোহ করে মাসী'_-ঘনপাম 
 চক্রব্তী। “মায়ের চেষে মাসীর দরদ'--শবস্চন্দ্রের মেজদিদি ] 

মায়ের দুধে পেট ভরে না, বাপেৰ আঙুল চোষে । 
মায়ের নাম চিন্তে কানী, মেয়ের নাম পল্মরাণী। 
মায়ে নাম চেরাকী বাদী», পুতের নাম সুলতান খা । 

[ ১ যে পারেব দরগায় প্রত্যহ চেরাগ দেষ ] 

মায়ের নাম পোৌটাচুন্নী, ছেলের নাম চন্দনবিলাস১। 
[ ১ পা পোটাচুন্মীর ছেলের নাম চন্দনবিলাস। পৌটা চুন্রী- 
মাছের পৌটা চুরণী। নং ২৮০৯ ] 

মায়ের পরণে টেন! নেই, ছেলের বাঁকা টেরি। 

মায়ের পুত ৭য়, শ্বাশুডীর জামাই, নং ৪২০৫ এ্রষ্টব্য । 

মায়ের পেটে ভাত নেই, বউয়ের চন্দ্রহার । 

মায়ে বিয়লে মাগে পেলে, কার ধন কার ॥ 

মায়ের পেটের ভাই, কোথায় গেলে পাই। 

মায়ের পোড়ে, না, মাসীর পোড়ে, পাড়াপড়শীর ধবলা১ ওড়ে।২ 
[১ ধব্লা- সাদা খড়ি মাটি। রুক্ষ শরীব নিশপিশ, করে, 
এইক্সপ অর্থ করা হইয়াছে । ২ নং ৬৬৯৯১ ৭১৪৬-৪৭ ] 
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মায়ের যায়াই মায়া ইত্যাদি, নং ১৭৩ ভ্রষ্টর্য। 

মায়ের সোহাগে বাপের আদর । 

[১ বামগ্রসাদ। ইহার পর--ফুলের সৌহাগে সটার আদর 
( নং ৫৩৬০ )--এইক্ধপ পাঠ পাওয়া যায় ] 

মায়ের হাড় যদি মাটিতে থাকে পৌঁত ৷ 
মাটি থেকে বলে- বাছা আমার কোথা ॥ 

মায়ে রাধে যেমন তেমন, বোনে রাখে পানি। 

ওই অভাগী১ রাধে যেন চিনি পরমান্নি। 
1 ১ অর্থাৎ আপন স্ত্রী] 

মার আর ধর, আমি পিঠে করেছি১ কুলো । 
বকো আর ঝকো, আমি কানে দিয়েছি তুলো ॥২ 

[১ পাঁবেধেছি। ২ নং ১৬৯৬ ] 

মারতে গেলে ম খেতে হয়। 

মারতে পারে না বন্দুক ঘাড়ে*, শেয়াল দেখলে চিৎ হয়ে পড়ে। 
[ হ ২৯০৫, 8৪৫৯ ] 

মারা তীর ফেরে না, নং ৩৩২৫ দ্রষ্টব্য । 

মারার চেয়ে তাড়া ভাল। 
মারি* ত হাতী২, জুঠি ত ভাণ্ডার ।* 

[১ পাকিনি (এই পাঠ ছতোম প্যাচার নক্শীয়)। ২ 
পা--গণ্ডার। ৩ আমাদের উদ্ধৃত পাঠ অমৃত বন্থুর রাজা 
বাহাছুরে দেখা যায় ] 

মারীচের দশা) বা মারীচের মরণ ।১ মারীচের মায়া । 

[ ১ "দিলে তোমার ক্লেশ হইবে, না দিলেও আমি বাঁচি না-- 
যেন মারীচের দশা হইয়াছে”-_শরৎচন্দজ্রের পবদাস। নং ৭৬৩০৮ 

৭৬৫৩ ] 

মারের আগে; ভূত ভাগে । 

[ ১ পা-মারের চোটে ; মুখের চোটে আগে । “মুখের 
চোটে ভূতও ভাগে, কথায় হীরার ধার'-+গোপাল উড়ে। ২ 
পা্পালায় ] 
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মারের দোষ নয়, ঢেলার দোষ । 
মারের শেষ ভূতার বাড়ি, চাকরীর শেষ চৌকিদারী |, 

[ ১ নং ২২৯৯, ২৯৮৯, ৩১৫৯ ] 

৬৭৫৩ * মা লক্ষ্মী ঘরে এস, আলক্ষ্পী দূর হও ।, 
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[১ দীপান্বিতা অমাবস্যায় লক্ষমীপূজার সময় এই কথা বলিয়া 
অলক্ষী বিদায় করা হয় ] 

মাল! ঘোরালেই বৈরাগী হয় ন1। 
মালা জপ মিছে, মন নেই পিছে। 

মালে জাল বুনতে ভালো, মালোর কপনি কেন কালো । 

[১ জাতি বিশেষ ] 

মাষকলায়ে পোকা ধরে না। 

মাষ নাশে ঘন চাষে, কুলবধূ নাশে প্রবাসে । 

আদর নাশে নিত্য গমনে, জো১ নীশে ঘন পবনে ॥+ 

[ ১ জমির কর্ষণোপযোগিতা । ২ ডাকের বচন ] 

মাসামাসি গেছে, সাঝাসাঝি আছে।+ 
[ ১1019028150 1000205 15 0850, 7015 007 000 ৪৬৩ 

8180 ০৮০71410100 ] 

মাসী পিসী, টাক! বাসি, বনের ধারে ঘর । 

কখনো মাসী বলে না'ক__খইনাড়ুটা ধর ॥ 

' মাসী বড় রসালা, 

জন পাঁচ ছয় কুটুম দেখে ক্ষুদে জল ঢালালা । 

মাসীমার১ আদরে সর্ব অঙ্গ বিদরে । 
[ ১ পা-সৎমার | ২ পা--পরাঁণ আমার] 

মাসীর গোঁফ থাকলে মাম। হত । 

মাসে এক, বছরে বারো, তারপর যত কমাতে পারো ।, 

[১ স্ত্বীসহবাসের নিয়ম ] 

মাসের উপাসী কি পারণা সয় না। 

মা হওয়! কি যুখের কথা, শুধু বিয়লেই হয় না মাতা । 

বাপ হওয়া কি মুখের কথা, জন্ম দিলেই হয় না পিতা ॥ 

৪০ 
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মিচকে পোড় ঠকের গোড়া । 
মিছরির ছুরি ।* 

[১ হাভহাবাতে মিছরির ছুরি'--হুতোম প্যাচার নকৃশা। 
“কেমন তোফা মিষ্ট মোলায়েম কথাগুলি শুনিয়ে (দিলাম ?- 
যেন মিছরির ছুরি'-শরংচন্দ্রের বুম ]) 

মিছরির টুকরাও ভাল, মুড়ির আডি+ কিছু নয়। 
[ ১ তিন কাঠা পরিমাণ ] 

মিছা! কথ! সিঁচা জল, কোথায় টিকেছে বল ।১ 
[ ৯ “মিছা বাণী সেচ পানি কতক্ষণ রয়” -ঘনবাম চক্রবর্তী । 
“মিছা কথা সি-চা জল কতক্ষণ বুয়”--ভারতচন্্র ] 

মিছা কাজে গাছে চড়ন, তার মরণ যখন তখন ।১ 
[ ১ ডাকের বচন ] 

মিছা বলে লোকে গ্রহ পীড়ে, পূর্ব দোষ কেহ নাহি এড়ে ।১ 
[ ১ ডাকের বচন ] 

মিছে আমার আমার করি। 
কে আমার, আমি কার, কার জন্য মরি ॥ 

মিছে কথার হাড়ি, ঘোরে বাড়ী বাড়ী । 

মিছে কর বাসর-সঙ্জা, কৃষ্ণ না৷ এলে পাবে লঙ্জা। 

মিছে কাজে কানা কামাই । 

মিছে ডুমুর, গর্ব কর ইত্যাদি, নং ৮৭২ প্রষ্টব্য। 

মিঞার গাই, খাতায় আছে গোয়ালে নাই। 
[ ১ নং ১৫৭৮ ] 

মিটমিটে ডান, ছেলে খাবার যম।+ 
| ১ নং ৩২৮২১ ৩৩৪৮ ] 

মিঠা চিজে মুখে রস, মিঠা কথায় ছুনিয়া বশ 
মিঠ বোল, শ্বাশুড়ী পুজে, আপন ধন আপন 

স্বামীর সেবা, সীঁজে বাতি, ডাক বলে লক্ষ্মীর স্মতি ॥: 
[ ১ ভাকের বচন। নুগৃহ্ণীর লক্ষণ ] 
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মিঠে কথায় পেট ভরে না।১ 
[ ১ নং ৬৮০৩ ] 

মিঠে কুল পেলে, সাটিনুদ্ধ গেলে । 

[ ১ পা-মিঠে কুল কি শটিহ্দ্ধ খায় ] 

মিঠে রান্ধে সুজ কাটে+, সে গৃহিণীতে না ঘর ট্ুটে।* 
[ ১ অথাৎ ছোঁট ছোট বা অল্প কাঠে। ২ ডীকেব বচন ] 

মিঠের লাভ মাছিতে খায়।; 
[১ নু ৭৭  ] 

মিড়মিড়ে পিদ্দিম, আর নিডবিড়ে বউ ।১ 
[১ নং ৬৭৯১ ] 

মিত্রেব শ্রেষ্ঠ জ্ঞাতি ভাই, তার বাড়া শত্রু নাই। 
মিথ্য। কথা প্রবঞ্চনা, হয় ত কুড়ে নয় ত কানা । 

মিথ্যার মবাই১। 

[ ১ শহ্য রাখিবার গোলা । 'মিখ্যার মাই বেটা জেনেছি 
নকল" - মাণিক গাঙ্গুলি ] 

মিথো কথার কিবা কেতা, আজব শহর কলকাতা ।; 
[ ১ ন" ৬৬১৫ ] 

মিথ্যে কাজে সত্যি মুখপাত। 
মিন্মিনে পিদ্দিম, আর পিট্পিটে ভাতার ।" 

[ ১ নং ৬৭৮৬ ] 

মিন্সেকে মেরে মাগীর রাগ। 
[১ নং ৫৯৯৫ ] 

মিন্সে, ধান কিন্সে ; ধানে বড় পৌঁকা। মিন্সে বড় বোকা । 
মিন্সে বলে--ধান কিন্সে, মাগী বলে-_কড়ি গুণসে। 
মিন্সের কোলে ছেলে দিয়ে, মাগী যায় লড়ায়ে ধেয়ে । 

মিন্সের চোটে, আগুন ছোটে ।+ 
[১ নং ৫৩৫৩ ৬৮৪১ ] 

মিন্সের যদি এত যজমান, মাগী কেন ভানে ধান। 
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বাংল। প্রবাদ 

মিচকে পোড়া ঠকের গোড়া । 
মিছরির ছুরি, 

[১ হাড়হাবাতে মিছরির্ ছুরি'-হুতোমষ প্যাচার নক্শা। 
কেমন ভোফা মই মোলায়েম কথাগুলি শুনিয়ে দিলাম ? 
যেন মিছবির ছুরি'--শরংচজ্ের রমা ] 

মিছরির টুকরাও ভাল, মুড়ির আড়ি; কিছু নয়। 
[১ তিন কাগ পরিমাণ ] 

মিছা কথা সিঁচা জল, কোথায় টি'কেছে বল ।১ 
[ ১ “মিছা বাণী সেচ পানি কতক্ষণ রয় -ঘনরাম চক্রবস্ভী। 
“মিছা কথা! সি'চা জল কতক্ষণ রয়+--ভাবুতচন্দ্র ] 

মিছা কাজে গাঁছে চড়ন, তার মরণ যখন তখন ।১ 
[ ১ ডাকের বচন ]] 

মিছা বলে লোকে গ্রহ পীড়ে, পূর্ব দোষ কেহ নাহি এড়ে ।১ 
[ ১ ডাকেন বচন ] 

মিছে আমার আমার করি। 

কে আমার, আমি কার, কার জন্য মরি ॥ 

মিছে কথার হাঁড়ি, ঘোরে বাড়ী বাড়ী । 

মিছে কর বাসর-সঙ্জা, কৃষ্ণ না এলে পাবে লজ্জা । 

মিছে কাজে কানা কামাই । 

মিছে ডুমুর, গর্বব কর ইত্যাদি, নং ৮৭২ দরষ্টব্য। 

মিঞার গাই, খাতায় আছে গোয়ালে নাই।১ 
| ১ নং ১৫৭৮] 

মিটমিটে ডান, ছেলে খাবার যম।* 
[ ১ নং ৩২৮২, ৩৩৪৮ ] 

মিঠা চিজে মুখে রস, মিঠা কথায় ছুনিয়া বশ। 
মিঠা বোল, শ্বাশুড়ী পুজে, আপন ধন আপন বুঝে । 

স্বামীর সেবা, সাজে বাতি, ডাক বলে লক্ষ্মীর সুতি ॥, 
[ ১ ডাকের বচন । স্ুগৃহিণীত্ব গক্ষণ ] 
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মিঠে কথায় পেট ভরে না 1১ 
[১ নং ৬৮০৩ ] 

মিঠে কুল পেলে, শাটিনুদ্ধ গেলে ।১ 
[১ পা-মিঠে বুল কি আটিস্দ্ধ খায় ] 

মিঠে বান্ধে সরুম কাটে» সে গৃহিণীতে না ঘর টুটে। 
[ ১ অথাঁৎ ছোট ছোট বা অল্পকাঠে। ২ ডাকের বচন ] 

মিঠেব লাভ মাছিতে খায়।, 
| ১ নং ৭৭ ন ] 

মিড়মিড়ে পিদ্িম, আব নিড়বিড়ে বউ ।১ 
[১ নং ৬৭৯১] 

মত্রেব শ্রেষ্ঠ জ্ঞাতি ভাই, তাব বাড়া শঞ্র নাই। 
মিথ্য। কথ! প্রবঞ্চনা, হয় ত কুড়ে নয় ত কানা। 

মিথ্যাব মধাই+ | 
[১ শশ্ত রাঁখিবার গোলা । মিথ্যার মরাই বেটা জেনেছি 
সকল? - মাণিক গালি ] 

মিথ্যে কথাব কিবা কেতা, আজব শহর কলকাতা ।; 
| ১ ন' ৬৬১৫] 

মিথ্যে কাজে সত্যি মুখপাত। 
মিন্মিনে পিদ্দিম, আব পিট্পিটে ভাতাব 1” 

[| ১ নৃং ৬৭৮৬ ] 

মিন্সেকে মেবে মাগীৰ বাগ । 
[১ নং ৫৯৯৫ ] 

মিন্সে, ধান কিন্সে ; ধানে বড় পোকা মিন্সে বড় বোক। । 

মিন্সে বলে- ধান কিন্সে, মাগী বলে-কড়ি গুণসে। 
মিন্সের কোলে ছেলে দিয়ে, মাগী যায় লড়ায়ে ধেয়ে। 

মিন্সের চোটে, আগুন ছোটে ।১ 
[১ নং ৫৩৫৩ ৬৮৪১ ] 

মিন্সের যদি এত জমান, মাগী কেন ভানে ধান। 
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বাংল। প্রবাদ 

মির্জার, ছুঁচ কলাগাছ দিয়ে বায় । 
[ ১ অর্থাৎ বড়লোকের | 

মিষ্ট মুখে ইষ্টলাভ | 
মিষ্টান্মমিতরে জনাঃ ।১ 

[১ গিরিশ ঘোষের তপোবলে উদ্ধত। সং 'কন্তা বরুয়তে 
রূপং মাতা বিশ্বং পিতা শ্রুতম্। বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি 
মিষ্টারমিতরে জনাঃ ॥ ] 

মিষ্টি আমেই পোকা ধরে ।+ 
| ১ নং ৪৯৫৫ ] 

মিষ্টি কথায় জিব শুকায় না । 

মিষ্টি কথায় মন ভেজে, চিড়ে ভেজে কই।১ 
চিড়ে বদি ভেজাতে চাঁও আগে আন দই ॥ 

[১ নং ১৩৪৩, ৬৭৮১১ ৭৯৪৯ ] 

মিষ্টি খেতে কার অরুচি । 

মিষ্টি থাকলেই মাছি বসে, গুড় থাকলেই পিঁপড়ে খেসে ॥” 
[ ১ নং ২৫৪১ ] 

মিষ্টি মুখ পেলে কুকুরে চাটে । 

মিষ্টির মধু, ইষ্টির বধূ। 
মিষ্টি লাগল ছ'াই+, স্বামীপুতকে নাই।* 

[১ পিটের পুর। প্পুলি লব উঠে গেল কিছু নাই ছাই। 
নারিকেল তেল গুড় সব ফের চাই ॥+-_ঈশ্বর গুপ্ত, পৌষপার্বণ। 
পা--মিঠে পেলে ছাই। ২ পা--ভাতারপুতকে । ৩ 
নং ৬৮৩৭ ]* 

মিষ্টি হাসিতে দৃষ্টি খেয়েছে । 
মিষ্টি হাসিতে স্িনাশ। 

মুক্তাভন্মের চণ দিয়ে পান খাওয়া ।+ 
| ১ নং ২৬৫০ দ্রষ্টব্য ] 

মুখখান মিঠা, হাতথান চিটা১ । 
[১ আগাল, অর্থাৎ কপণ ] 
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মুখচোঁরা১ বামূন, কেশোরোগী চোর। 
[১ পাস্লাজুয়া। ২ পা-.কেশো ] 

মুখ টক্, না, আম টক্। 
মুখটি যেন ক্ষুরের ধার । মুখ নয় ত তোলো হাঁড়ি; । 
মুখটি যেন ভাজনা খোলা ।২ মুখ নয় ত মেছোহাটা ।* 
মুখটি যেন হাড়ীর কোদাল । যুখ শুকিয়ে আমসী। 

[১ ভাত রাধিবার বড হাঁড়ি । “ঘার পানে চাই তানারি মুখ 
তোলো! ইডি” নীলদর্পণ | ইহা হইতে “মুখ হাঁড়ি করা” এই 
চল্তি কথা। ২ ন* ১২৩৩ ২৮৮০ | ৩ “আর মুখখানি 

মেচোহাটা”-বিয়েপাগলা বুডো ] 

মুখ থাকতে নাকে ভাত ।* 

[ ১ "মুখ থাকতে নাকে ভাত খাওয়| কি সম্ভবে ?- দাশ রায়] 

মুখ না থাকলে শেয়ালে খেত ।* 

্ ১ পা-মুখটা যদি না থাকত, পাতি শেষালেই টেনে নিত ] 

মুখ পচে গোববৰ হওয়া । 

মুখ পুড়িয়ে লঙ্কায় আগুন । 

মুখ ভাবুটি কপট মায়া, লোক জড় ক'রে যাচ্ছে গয়! । 
মুখ রেখে বাঁক্যি, ঠাই দেখে মার। 

[ ১ পা-- দেখে] 

মুখ শেশকাশু কি না ক'রে কুকুরও কুকুরেব কাছে এগোয় না । 

মুখটি কুটিল বড়, বন্দ্যঘটি সাদা । 
এদের কাছে বসে আছে চট্ট হারামজাদা১ ॥ 

[১ পাঠাকুরদাদা। নং ২৮৬০] 

মুখে অমুত, মুখেই বিষ । 
মুখে আগুন বুকে বাশ, বাছ! চেয়ে রয়েছেন বাল হাঁস। 

মুখে আগুন বা মুখে নুড়ো জ্বেলে দেওয়া! ।১ 
[১ "জডো! দিই মুখে বলীলের” _কুলীনকুলসর্বন্থ । এই ষে 
তোমার মুখে আগ্তন দিতে তোমার সঙ্গেই আছি*-গিরিশ 
ঘোষের নসীরাম। "ছোট জাতের মুখে আগুন*--শরৎচন্দ্রের 
রমা | | 
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মুখে এক মনে আর, কেবল ক্ষুরের ধার |; 

[১ ভারতচন্ত্র। “মুখে এক মনে আর স্বভাব তোমার'--ঈশ্বর 
গুপধ। নং ৫২১৫] 

মুখে খই ফোটে ।” 
[১ বচন বলিতে মুখে যেন খই ফুটে*মাণিক গাঙ্গুলি । 
রসের ছড়ার খই ফুটে যায় মুখে দাশ বায়। “এখন দেখি 
যে তোর মুখে খই ফুটছে*--লীলাব্তী। “্ঘটিরাম ডেপুটি 
মুখে যে খই ফুটচে'_ সধবার একাদশী ] 

মুখে খুব মিঠে৯, নিমনিসিন্দা পেটে। 
| ৯ পা মুখখানি মিঠে ] 

মুখে চুণকালি দেওয়া, নং ৯১৬ দ্রষ্রব্য। 

মুখে ছাই দেওয়া বা বাসি আখার ছাই তুলে দেওয়া । 
[ ১ “এমন ওস্তাদের মুখে ছাই'-নববিবিবিলাস। সে তোমার 
মুখে বাসি আখার ছাই তুলে দেয় না'_জামীই বারিক ] 

মুখে তোমার মধুর স্বর, ক্ষুরের ধার অন্তুর । 

মুখে থাবা. দেওয়া বা থাবা মারা। 

মুখেন মারিতং জগৎ । 

মুখে পান হাতে চুণ, তবে জানবে মানভূম | 
মুখে ফুলচন্দন পড়া ।১ 

[ ১ “তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক, বাছ! আমি আজ চরিতার্থ 
হলেম'-_নবীন তপন্িনী। “তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক, 
তা'লে আমি একটা বিয়ে করি”--ছ্িজেন্ত্র রায়ের বিরহ। 
“তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক দিদিমণি, বাবু ভালই হোন্*”_ 
শরংচন্দ্রের চবিত্রহীন ] 

মুখে ভাল, মনে দড়, খাওয়া-দাওয়া নেই পিরীত় বড় 

মুখে ভাল লাগে বা” ভাতার-পুতে দেয় না 
[১ নং ৬৮০৮] 

মুখে বউ বর্ষে, মনে পিপুল ঘর্ষে। 

মুখে মধু। হাদে ক্ষুর, সেই হয়, বিষম ক্রুর। 
[ ১ পা-সেই ত ( নবনাটকে )। 'হৃদে বিষ মুখে মধু জিজ্ঞাসে 
ফুঙ্নরা'- করিকম্বণ ] | 
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মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া ।+ 
[ ১ “সেই ব্যাটা মরবি, তবে কেন ব্যাটা আম।র মুখের গেরাঁদ্ 
কেড়ে নিলি+-_গিবিশ ঘোষের বলিদান ] 

মুখের, চোটে গগন ফাটে । 
[১ পাঁ-কথার। ২পা-আগুন ছোটে। নং 
৬৭৯৬ ] 

মুখের মতন জুতো । 
মুখে রামনাম, বগলে ছুরি, নং ৫৩৯৫ ভ্রষ্টব্য | 

মুখে হরি বল, হাতে কাজ কর। 
মুচির আবার মাজতো বউ। 

মুচির এক কাম, খাঁয় শোঁয় আর সেঁয়ে চাম। 

মুচির নেই নাক, শুঁড়ির নেই কান। 
মুচির কুকুর । 

মুচি হয়ে শুচি হয় যদি হরি ভজে। 
শুচি হয়ে মুচি হয় যদি হরি ত্যজে ॥১ 

[১ চৈতন্তচবিতা মৃত ] 

মুছলমানের বালা, 
শাস্ত্র পড়লেও ছাড়ে নাক খ্যাড় ক্যান্তে ক্যালা।* 

[ ১ নং ২৯৬১] 

মুজুরকে লাখি, হুজুরকে সেলাম । 
মুটের মাথায় চীনের ছাতি। 

যুড়কিমুখী 
[১ মধুরভাষিণী। 'মুড়কিমুখী ময়র! দির্দি নবীন বয়েস তোর' 
-জামাই বারিক ] 

মুড়কির মাছি ।+ 
[১ নং২০৯৮ ] 

মুড়াগাছার গাঁন।১ 
[১ অদ্ধেক গানের পর আসরে যর্দি কোন মানত লোক 
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পূর্ববকালে মুড়াগাছায় প্রথা ছিল ] 

মূড়ায় খায় বুড়া ।+ 
[১ এক সস্তানের পর খতুতে গভিত “একমুড়া” সন্তান' নাকি 
সংসারের কোন বৃদ্ধ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটায় ] 

মুড়ি আর ভুড়ি, সব রোগের গুঁড়ি, 
[১ নং ৭৬৮০ ] 

মুড়ি মিছরির এক দর ।১ 
[১ “মুড়ি মোগ্ডীর সমান দর এক হাটে কবেছে*-_দাশু রায়। 
নং ২৮৩৯ ] 

মুড়ি রেখে কোপ । 
[ ১ বলির ছাগলের মুড়ি অংশ ও তাহার সঙ্গে যাহা থাকে, 
তাহা যে কোপ দেয় তাহারই প্রাপ্য ।--“মুড়ির সঙ্গে যা থাকে 
তা কামারের ; তুমি এমনি কোপ করবে, মুভির সঙ্গে সব 
ভাতারটুকু কেটে নেবে'--জামাই বারিক। মুড়ি বেখে 
কোপ করি, মোহরটা বাগিয়ে নিই,_-গিরিশ ঘোষের বলিদান] 

মুড়ো১ কোদালে দীঘি কাট! । 
[১ ক্ষয়গ্রার্ধ ] 

মুণ্মালার ঠাতকপাটি | 
[১ প্রা-দাতখামাটি। 'মুণ্ডমালার দাতখামুটি আমাকে আর 
সয় না দাশ রায়। নং ১৬০৭ ] 

মুততে ছাগল ধরে না, দৌড়ে নাগাল পায় না। 
মৃততে মুততে ফেনিয়ে যায়। 
মৃততে যেতে প্রদীপ জ্বালা । 
মুনির মনও টলে। 
মুনির শাপ, অনস্ভাপ । 
মুনীনাং চ মতিভ্রমঃ1, 

[ ১ 'মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম এই স্থলে ঘটে । নতুযা! অযুক্তি ছেন 
কি কারণ রটে ॥-ঈশ্বর গুপ্ত। শর্ৎচন্ের চরিত্রহীলেও 
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উদ্ধত। সং--_জিহব! টলতি ধীরশ্য পাদষ্টলতি হন্তিনঃ ৷ ভীম- 
স্যাঁপি রণে ভঙ্গো! মুনীনাং চ মতিভ্রমঃ ॥] 

মুরগীর কাছে ধানচালের দর সমান। 
, মুরগীর পোদে তেল হলে, মোল্লার দোর দিয়ে রাস্তা । 

মুরগীর হয়েছে টণ্যাকে কড়ি, মোল্লার যান্ ছি'ড়তে দাড়ি। 

মুরদ* বড় মান, তার ছে'ড়া ছুটো কান। 
[ ১ ক্ষমতা । পা-মরদ 7 মানষ। মানুষ বড় মান, তার 

ছেঁডা ছুটে! কান”__অমুত বন্ুর নবযৌবন ] 

মুরদের নেই সীমে, পচা মাছে গিমে |, 
[ ১ গিমা একপ্রকার তিক্ত শক ] 

মুরদের নেই সীমে, রথ দিয়েছে নিমে ।১ 
[১ নং ৩৩৫৮] 

মুষ্টি ভিক্ষে পায় না, উঠোন ঝে'টিয়ে বসে । 
মুসলমানদের তোঁবা, নং ৬৯২৬ দ্রষ্টব্য | 

মুসলমানের মুরগীপোষা, নং ৫১৮৫ ছষ্টব্য । 

মুসলং কুলনাশনম্।১ মুসলপর্ক্ব ।২ 

[ হরিবংশ ও পুরাঁণাদিতে কথিত আছে, অষ্টাবক্র মুন্রি শাপে 
প্রদ্যয় বা সাম্ব যে মুসল প্রসব করিয়াছিল, তজ্দতি এরকা 
দ্বারা অভিশপ্ত যছুবংশ ধবংন হইযাছিল । মুসলম্বরূপ কুলনাশক 
ুর্বত্ত বংশধর । “বাবুরাম ভাল মুষলং কুলনাশনং রাখিয়া 
গিয়াছে+_-আলালের ঘরের ছুলাল। ২ “এতদিন পরে মুষল- 
পর্বব হইল *-_-উত্ত গ্রন্থে ] 

মূর্খ ধমকায় পণ্ডিতেরে যদি কড়ি থাকে । 
নিধনের সত্য কথা মিথ্যা হেন লাগে ॥ 
মুর্খ পুত, বিধবা মেয়ে ১ 

[১ সং-মূর্থশ্চ পুজো ,বিধব' চ কন্তা বিনাগ্নিনা সংদহতে 
শরীরম্] 

মূর্খ বৈ, বেইমান, ছুই ঠিক যমের সমান। 
মূর্স্ লাঠ্যৌষধম্।১ 

[১ সং-_সর্বস্সৌষধমন্তি শান্্ধিহিতং মুখস্ত নাস্ত্যোষধম্। 
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মুরখখেরও অভিমান, আমি বড় বুদ্ধিমান । 
মুর্খের দোষ পদে পদে। 
মূল-দেবতার পৃজ। নাই, স্থবচনীর ঘটা । 

মূলে অশুদ্ধ, কেবল তিবড়িতেই, গোবর । 
[১ উনান ] 

মূলে না হওয়ার চেয়ে দেরিতে হওয়া ভাল । 

মুলে নেই মাহুরী, তাব উত্তরশিয়রী, নং ৬৬৪৭ ছুষ্টব্য। 

মূলে মাগ নেই, পুত্রশোক | 
[ ১ নং ৩৩৫৫) ৬৫৪৪ ] 

মূলে হাভাত।; 

[১ হাভাত-্লিবন্ন দশা । অর্থাং গোডা থেকেই পণ্ড । “আমি 
এমন ডোৌমেব চুবডি ধুয়ে বৌ এনেছিপাম'ঘে একেবারে ষুশে 
হাবাত'--অমৃত বস্র গ্রাম্য বিভ্রাট ॥ নং ৭৭৬৭ 7 

মূলো খেলে মূলোর টেঁকুর ওঠে ।১ 
[ ১ নং ৭৪৬৮ ] 

মূলোচোরের ফাঁসি।+ 
[ ১ এক ব্যক্তি কোন চাষার ক্ষেত্রে মূলা চুরি করিয়াছিল। 
তাহাব বিরুদ্ধে এ চাষা মেং আলিকট ম্যাজিষ্টেটের নিকট 

নালিশ করে। তিনি চুরি কম্ম অতি কঠিন বোধ করিতেন, 
এন্য এ মূলাচোবকে ফাসির হুকুম দেন। তর্থবধি এই প্রবাদ 
চলিত হইয়াছে । এ কাঁ্য থুঃ ১৮০৬ পাল, বাঙ্গালা ১২১২ সালে 
সম্পন্ন হয়। ইহা! লোকপ্রবাদে জানা যায়।/লঙ সাহেবের 

ব্যাখ্যা। তৎকালে ইংরেজি দণ্ডবিধি আইর্ন সামান্ত চৌধ্য 

অপরাধের জন্যও প্রাণদণ্ড হইত ।--নং ৭৮৬৩ 

মূলোর চেয়ে ধেড়ে১ মোট! । 
[ ১ শীষ, অগ্রভাগ] 
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মূলো তোলা, না, বেগুন তোলা ।* 
[১ নং ১১৬০১ ৫৩০৯১ ৫৯৭১ ] 

মৃষিক-বৃদ্ধি, না, গজ-ক্ষয় ।+ 
[ ১ শুকর দেখিয়া ছুই নৈয়া্মিকের নাতর্ক ] 

স্বণালে কণ্টক। 

মেও ধরে কে।; 

[ ১ গল্পে বেরালের গলায় ঘণ্টা বীধিয়। দিবার পরামর্শের পর 
ঈডুরদের সমস্তা। “ছেলেবেলায় সেই বেরালেৰ গলায় ঘণ্টা 
বাধার গল্প পড়েছ ত ?--শরংচন্ত্রের চরিত্রহীন । “মুখের কথায় 
অনেকে আমায় আকাশে তৃলিধাছিপেন, কিন্ত কাজের বেলায়, 
ম্যাও ধরিনাণ বেলা, তাহারা আমাকে পাভালের নিম্নতম 
তলায় ফেলিযা দিলেন” রাজকুষ্ণ রায় ] 

মেকি টাকার ঘন নিশান । 

মেগে'১ পায়, বিলিয়ে খায়, হাতে-হাতে স্বর্গ পায় । 

[ ১ পা এনে ] 

মেঘ করেছে আকাল কুল। ও তাতীবউ চরকা তুল। 

মেঘ না চাইতে জল।১ 
[১ গিরিশ ঘোষের মনের মতন ও শরংচন্দ্রেব ষোডশীতে 
এই পাঠই উদ্ধত। অমৃত বসার নবযৌবনে “মেঘ না 
চাহিতেই জল পাঠ, এবং নবীন তপন্থিনীতে 'মেঘ 
চাহিতে জল, একজন হারায়ে তিনজন পেলেন' এইরূপ প্রযুক্ত ] 

মেঘে মেঘে বেলা যায়, কনে-বউ সাত বার খায়, 

গিশ্নী-বউয়ের রাত না পোহায় ॥ 

মেঘের ছায়া, নং ২৯১৭ দ্রষ্টব্য | 

মেঘের শীত, না, মাঘের শীত ।১ 
[১ নং ৬৫৬৭ 1 

মেজে ঘ'ষে কপ, ধখে বেধে পিবীত, নং ৪৩৫৭ দষ্টব্য। 

মেজে ঘষে হল ক্ষয়» কালো তবু ধলো নয়ং। 
[১ পা--মীজ ঘষ কর ক্ষয়। ২ পাঁ-কালো অঙ্গ কি গোরা হয়? 
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মেজো পিসের মামার খুঁড়োর পিস্তুতো ভাইয়ের মামাতো 
ভাই 1১ 

[১ ইভোম প্যাচার নকৃশায় প্রযুক্ত । সন্বপ্ক-নির্ণয় |-নং 
৮০৬৭ ] 

মেটে দেওয়ালে পাঁকীর কাজ ।, 
[১ নং ২১৪০ ] 

মেড়াৰ দলে রামছাগলই পণ্ডিত। 

মেড়ার শিঙে হীরে ভাঙ্ে,১ মানীর অপমান । 
[ ১ নং ৪৮০৪] | 

মেয়ে একটু কালো, টিপ প'রে তবু দেখায় ভালো! । 
মেয়ে চিনি হাসে, পুরুষ চিনি কাশে ।১ 

[১ নং ২৮৩১১ ৬৬৬০, ৬৯০৬] 

মেয়ে চিনি হাসে, মুক্তা চিনি ভাসে । 
হাতী চিনি ঠাতে, মরদ চিনি বাতে ॥১ 

[ ১ নং ২৮৩১, ৬৬৬০১ ৬৯০৫ ] 

মেয়েছেলে* কাদার ঢেল।, ধপাস্ কবে জলে ফেলা । 

[১ ফন্ত।' অর্থে ] 

মেয়ে-নেকব! বা মেনিযুখো পুরুষ 

মেয়ে বাখনায় কে, মেয়ের মায়ে আর বাপে। 

মেয়ে বাঁচলে জামাইয়ের আদর । 
মেয়েবেচ টাকা, গোমাংসের চাকা । 

মেয়ে-মর্দীনি | 

মেয়েমান্ুষের পরের ভাগ্যে খাওয়া-পরা। 

মেয়েমানুষের বাড়, কলাগাছের বাড়। 

মেয়ে মেয়ে মেয়ে, তৃষ করলে খেয়ে। 

হরিভক্তি উড়ে গেলং মেয়ের পানে চেয়ে ॥ 
[১ পা-ভূট। ২ নং ১৩৬২] 
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মেয়ে যেন আউপাতালি ছুগগা। 
মেয়ে যেন আমের ডাল ধরেছে ।, 

[ ১ লতীদাহের সময় মরণে দৃঢ়সংকল্প বিধবা আমের ডাল ধরিয়া 
দাড়াইত। প্রথাটি গ্রাচীন। যথা, ছায়াবতীর সহমরণ বর্ণনায় 
কবিকঙ্কণ--..আলাইল! স্কবরী, আভন্তরণ ত্যাগ করি, সঘনে 
নাড়য়ে আশ্রভাল। মাণিকচন্দ্র রাজার গানে ময়নামতীব 
সহমরণ চিত্রে--'আমের ডাল নিল ইন্তেত করিয়া” । ঘনরামের 

ধশ্মমঙ্গলে-_সহমুতা হইতে আম্মের ভাঙ্গে ডাল, । রামেশ্বরের 

শিবায়নে রতিবিলাপ বর্ণনে--আহ্রশাখা ভাঙ্গিয়া শিয়রে 
বনে সতী” । দাশু রায় উল্লেখ করিয়াছেন “আমের ডাল 

ভেঙ্গে গেলি, জাঁনায়ে সতী সাঙগবী। আগুন দেখে বস্লি 
বেঁকে, তোর নেই অসাধ্যি॥ ] 

মেয়ের কত ঢঙ, তেলাকুচো সঙ । 

মেয়ের নাম ফেলী, পরে নিলেও গেলি, যমে নিলেও গেলি। 

মেয়ের মায়ের পীঁচটা প্রাণ। 

মেয়ের মায়ের মত কথাবান্তী যত। 

মেয়েরে আবার ছোট কয়, যার পেটে ছাও হয়।১ 
[১ পা--ষার পেটে ছা হয়, তাবে আবার ছোট কন ] 

মেরে তুলাধুনা করা । 

মেরে যায় ফিরে চায়, চিরকাল টান্ থায়+ । 
[১ পা--চিরকাল থাকে প্রণয় ] 

মোগল মিশি মাথাঘসা, তিন দেখতে হুগলী আসা । 

মোছলমানের তোবা।১, জাত থাকে ত বাবা । 

[ ১ অনুতাপ, খেদ। নং ৮৮০৭ ] 

মোটা কাটি, চিকণ কাটি, আমার কাটনা আমি কাটি । 

মোট! ভাত-কাপড়। 

মোটে নেই হালি*, ঘন ক'রে রো 
[১ পাআলি ] 

মোটে নেই মাজা, তাতে পরেন পাছা । 
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বাংল! প্রবাদ 

মোটে মা রাধে না, তাঁর তপ্ত আর পাস্তা! । 

মোড়ল এসেছে, ফিরে গাও । 

মোরগের লড়াই। 

মোর বুদ্ধি তোর কড়ি, আয় তবে ফলবি করি। 

মোরে বল কালো কালোঃ যার কালো তার মায়ের ভালো । 

মোল্লাজি ফয়ত1১ জান? কোথাকার কথা কোথায় আন। 
[১ আ. ফতবা- শাক্সিদ্ধান্ত ] 

মোল্লা থেকে পুরুত, চুনো থেকে পুটি। 
বিরোধ ভাঙিয়া গেলে করে ছুটোছুটি ॥ 

মোল্লার দাড়ি ওবুধে লাগে, নং ৭৯৯৫ দ্রষ্টবা। 

মোল্লার দৌড় মসজিদ্ 'তকৃ। 

মোষে মোসে যুদ্ধ ইত্যাদি, নং ৫৫৪৪ দ্রষ্টব্য | 

মোষের দই একবাব খেয়ে, আবার এসেছে ভাড় নিয়ে। 

মোষের পিঠে চড়লেই যম হয় না। 

মোষের বদলে মশা, যাব যেমন দশা । 

মোষের শিউ বেঁকা, যোঝবার সময় একা ১ । 

[ ১ পা-সোঁজা ] 

মোষের শিঙ, ভেড়ার শিঙ, তারে কি বলি শিঙ। 

সিংয়ের মধ্যে ছিল এক গঙ্গাগোবিন্দ সিং১ ॥ 

[ ১ হেষ্টিংসের দেওয়ান ও পাইকপাড়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাত। ] 

মৌনং সম্মতিলক্ষণম্। 

যঃ পলায়তি স জীবতি 1১ 
| ১ সং-_চিরকালং ধনে বাসশ্চলহক্ষো ন দৃশ্ততে । অবিচারপুরী- 
দে|যাদ ঘঃ পরৈতি স জীবতি ॥ ] 
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যকের ধন।* 

[১ যকম্ষক্ষ। লৌকিক বিশ্বাসে রপণেন সঞ্চিত ধনের নক্ষক 
দেবযোনি বিশেষ, অতএব যে ধনেৰ খরচ নাই আগলান 
আছে। ধনশাপী কৃপণ ব্যক্তিন নাকি ধনে ষক দেওযা" 
প্রথা ছিল। অর্থাৎ, ভূগর্ভে স্ববক্ষিত কক্ষ নিশ্বাণ করিয়া 
পূজ] দিয়া কোন বালককে অনাহাবে বন্ধ করিয়া বাথা হইত; 
বালক গ্রাণত্যাগ করিয়া ধক্ষযোনি প্রার্থ হইয়া দেই ধন বক্ষা 
করিত, পবে কূপণ মরিলে তার উত্তরাধিকারীকে ধন 
প্রত্যর্পণ করিয়া মুক্তিলাভ করিত। যকেব ধন -যক দেওয়া 
ধন।--যকেব ধন পেষে ফেঁপে উঠেছে"-গিবিশ ঘোষের 

বাসর নাটক। এএদ্দিন বাবা কের খন আগলে গেলেন+-- 
গিপিশ ঘোষের বেলিক বাজার ] 

যকের চোখে ঘুম নেই। 
যখন আদর জোটে ইত্যদি, ন" ৫১২৯ দ্রষ্টব্য । 

যখন কপাল+ মন্দ হয়, বন্ধুলোকেও মন্দ কয় 

[১ পা-যদি ভাগা ] 

যখনকাব যা তখনকাব তা? । 

যখনকাব যেমন, আউশ ফুরলে আমন । 
যখন তখন করে পাপ১, সময় পেলে ফলে পাপ। 

পাপ ছাড়ে না; আপন বাপ। 

| ১ পা যতই ঢেকে কবপাপ।২পা মানে না। নং ৫০৬৩] 

যখন তোমার কেউ ছিল না, তখন ছিলাম আমি । 

এখন তোমাব সব হয়েছে, পর হয়েছি আমি ॥ 

যখন পড়বে চাপ তখন বলবে বাপ, নং ২৯৪৮ হষ্ব্য । 

যখন পাকিবে তাল১ আছে তার বনুকাল। 
[ ১ বার বসবে তাল ধরে 1 

যখন বিধি মাপায় ইত্যাদি, নং ৫৮০১ দষ্টব্য। 

যখন মেঘ ধরে, তখন বৃষ্টি ঝরে। 

যখন যার কপাল ধরে, মৃততে বসে হেগে মরে।, 
[ ১ নং ২৬০২, ৬১৪২] 
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যখন যার কপাল ধরে*, শুকনো ডাঙায় ভিডি সরেৎ । 
[ ১পা-ফলে; খোলে । ২ পা-্ছুব্বোবনে ডিডি চলে ] 

যখন যার কপাল পোড়ে, পোড়া মাছ জলে পড়ে । 

যখন যার কপাল ফলে, বুদ্ধি তার পৌদ দিয়ে ঠেলে? 
, যখন যার কপাল বাঁকে, ছুবেবাবনে বাঘ বাঁকে * 

[ ১ পাডাকে। ২ পা-কপাল যদি মন্দ হয়, দুব্বোক্ষেতে 

বাঘের ভয়। যদি ভাগ্য ভেঙে যায়, দুর্বাবনে বাঘে খায়। 

নং ১৩৮৪ ] 

যখন যার, তখন তার ।, 

[ ১ লং ৩২০৮ ] 

যখন যার পড়তা হয়, ধূলামূঠা ধরে ত দোনামূঠা হয়। 
[১ নং ৬৬১৬ 

যখন যেমন তখন তেমন+, মর্দ্ বটি চি'ড়ে কুটি ।, 
[১ নং ৭৩২১। ২ আমি তো মন্দ বটি চিড়ে কুটি, যখন 
যেমন তখন তেমন'-মদ খাওয়া বড় দায়]. 

যজমানী বামুনের হাজাশুকা১ নেই । 
[১ হাজাগুকা, প্রয়োগ যথা--“'মহারাজাধিরাজ বল্লাল সেন 
আমাদিগকে যে শিক্ষর তালুক দিয়া গেছেন, তার হাজাশুক। 
নাই*--কুলীনকুলসর্াস্ব ] 

য'১ জানে, যাতা জানে, যে পেষে সেই জানে। 
[ ১য্ব। নং ৭৮০৬] 

যজ্জির বিড়াল ।১ 

[১ তারা বোধ 'হম্ব পোষাকী ত্রাঙ্ধ! নী, আমাদের যত 

যজ্জির বিড়াল'--হুতোম প্যাচার নকৃশা ] 

যজ্জস্বর জানলেন না, খবর পেলেন ঘেটু মনর্ী। 
[ ১ শরংচন্দ্রের দেন।পা ওনায় প্রযুক্ত ] 

যত আছে বেদ পুরাণ, ভাগবতের নয় সমান । 
যত আঠা তত ল্যাঠা, যত মধু তত মিঠা+। 

[১ নং ২৫৩৭, ৭৯১৫ ] 
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[ ১ পা লেখাপড়া ] 

যতই কর শিব-সাধনা, কলক্কিনী নাম যাবে না। 

যত ইচ্ছা তত যাও, ক্রোশ অন্তর পা ধোও। 

যত ওড়ে তত পড়ে । 

যত কয়* তত নয়, তবু কিছু কিছু হয়* | 
| ১ পাঁ-যত বল। ২ পাতার অর্ধেক কিছু হয়। ৩ ন্ং 
৫৫০৯, ৭৩৯৭ ] 

ধত কর তাভাতাডি ইত্যাদি, নং ১৪২০ জুষ্টব্য। 

যত কব নাড়াচাড়া, তত গন্ধ ছাড়বে বাড়া ।; 

[ ১ নং ৮৫০) ১১৭০) ২৫৬৮, ৭৯৪০ ] 

যত কব প্ুতুগুতু, তত হয় ছোলাব ছাতু। 

[ ১ পা- আত্ুপুত্ু ? আটুবাটু 

যত কর হাইফাই, বাঁজা পেটে ছেলে নাই। 

যত কাপড়, তত শীত । 

যত কুয়া১ আমের ক্ষয়* তাল তেঁতুলের কিঝ! হয় ।: 

[১ কুয়াসা। ২ পা কুযা হয় আমের তয়। ৩ 

বচন ] 

যত কিছু উপার্জন, বিষু্পদে* সমর্পণ । 

[১ পাঁ-যাগের পায়ে ] 

যতক্ষণ বর্ষে, ততক্ষণ অর্শে” | 
[ ১ বর্তায়, প্রাপ্ত হর ] 

যতক্ষণ যোগ১, ততক্ষণ ভোগ । 

[ ১ কন্দমফলের সংযোগ ] 

যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ । 

9২ 

খনার 
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যত খাটা তত ল্যাঠা১। 
[১ পাঁ-যত খাট তত নট ( নষ্ট )] 

যত খায় তত লালায়।, 

[১ পা_ষার ছেলে যত খায়, তাত ছেলে তত লালায় (বা 

নাটায়) ] 

যত ঘর তত দোর। 

যত গর্জে তত বর্ষে না ।১ 
[ ১ “অন্গ্রহ শরতের মেঘের মত খামখেয়ালী, সে বর্ষণের 
চেয়ে গর্জন অধিক করে'_দ্বিজেন্্র বায়ের নূরজাহান | 
নং ২৪০২ ৬৯৯৬] 

যত চতুর তত ফতুর। 

যত চিল উড়ে গেল* বেঁড়ে চিল ধরা প'ল। 
[ ১ পা--সকল বা সব চিল পালাল ] 

যত ছল যত খল । 

যত ছিল গাঁধ! হল নবাবজাদ] । 

যত ছিল নাডাবুনে ইত্যাদি, নং ৩২৩৩ দ্রষ্টব্য ৷ 

যত ছিল শেজমুতনী, হল সব বড় রাধুনী। 
যত জালে ভাত নঠ, তত জ্বালে ব্যঞ্জন মিঠ। 
যত ডরাই তত লড়াই। 

যত ডাকে তত ডহে১ না। 

[ ১ প্রবাহিত হয়, বর্মণ করে। 

যত তক্ক, তত নরক । 
[১তর্ক। ২নরক] 

যত দিন থাকে কীথায় মুত, তত দিন ০ 
[ ১ পাঁ_-যত দিন শেজে মুত, তত দিন পুত ] 

যত দিন ছুধ, তত দিন পুত । 
যত দিন ছাড়ে, তত কাজ বাঁড়ে। 

যত দিন রস, তত দিন বশ। 

নং ৬৯৮৮ ] 
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যত ছুংখ মনে ছিল, সর্ধব ছুঃথ ঘুচিল। 

পাঁনায় ঢাকিল সবব গা» স্বর্গ দেখিল দুটো পা ॥১ 
[১ মাছরাঙার উক্তি ] 

৩৫৯ 

৭ যত দূর পা ছড়াও তত দুর বাঁতলা১। 

[১ পা-মাছুর। অর্থাৎ অবস্থা ভাল] 
যত দেখ চলাচল, সবই কপালের ফল। 

যত দেখ ভূ ইঞ্া, পথে পথে শুইঞ্া | 
যত দেখে কালা কালা, সবাই যেন বাপের শালা । 
যত দোষ নন্দ ঘোষ১। 

[১ অর্থাৎ নন্দ ঘোষের বেটার দৌষ তাহাতে আরোপিত: 

মতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন ।১ 
[ ১ ভারতচন্দ্র। প্রবাদের রূপান্তর__যতনেই রতন মেলে? 
করলে যতন মেলে রতন ইত্যাদি । “মনেন মতন করু যতন, রন 
পাবে অতি খাসা'- বাম প্রসাদ ] 

যতনী যদি করে১ মন, চিংড়ি হয় কাহন-কাহন।* 
| ১ পা--করলে। ২ পা-হল। 

যতনের মধু পিঁপড়েয় খায়, অযতনের মধু গড়াগড়ি যায়। 
যত পাই, তত খাই ।১ 

[১ নং ২৭২৮ ] 

যত বড় মুখ তত বড় কথা ।, 
( ১ 'তোর যত বড মুখ তত বড় কথা'-_-মদ খাওয়া বড দায়। 
'ঘত বড় মুখ তত বড় কথা--আমি মাসীকে বলে দিচ্চি, তুমি 
নদেরচাদকে মর্ বলেচ'--লীলাবতী । 'চোপ, মাগী, চোপ -- 
যত বড় মুখ তত বড় কথা'-গিরিশ ঘোষের য্যায়সা-কা- 
ত্যায়সা। “যত বড় মুখ তত বড় কথা, মেজ বাবুকে তারিণী 
বাবুকে ছকড়া নকড়।'-_-অমৃত বস্থর গ্রাম্য বিভ্রাট ] 

৩ নং ৫৫২৬, ৬৫৮১ ] 

যত বল তত নয় ইত্যাদি, নং ৬৯৭৫ দ্রষ্টব্য | 

যত মত তত পথ ।* 
[১ ইহা কখনো! কখনো নং ৪৫৯৬ প্রবান্দের দ্বিতীবার্দরূপে 
প্রযুক্ত হয় 



৭০১৪ 

৭০১৫ 

৭০১৬ 

৭০১৭ 

৭০১৮ 

৭০১৭) 

৭০২ ৩ 

৭০২১ 

৭০২২ 

৭০২৩ 
৭০২৪ 

৭০২৫ 

বাংলা প্রবাদ 

যত মুশকিল তত আসান ।১ 
| ১ নং ৭৪৮৪ ] 

যত মেঘ তত বৃষ্টি, যত গুড় তত মিষ্টি১। 
[ ১ নং ২৫৩৭, ৬৪৬৭ ] 

যত যন্ত্রণা তত মন্ত্রণ! | 

যত রাজপুত তত হাডি ইত্যাদি, নং ৫৭৫১ দষ্টব্য | 

যত শেষ তত বেশ। 

যত নয় তত বয়।১ 

[১ নং ৭৪৮৯ ] 

যত সয় তত রয়।১ 

[১ নং ৭৪৯০, ৮২২০ 1 

যত হাজী তত পাজী। 

যত হাসি তত কান্না, বলে গেছে রামসন্না১ । 

[ ১ পাবামশক্া (গিরিশ ঘোষের বিবমঙ্গলে ধৃত, 'যিতহাসি 
তত কান! রামশক্সা বলে--ঈশ্বর গুপ্ত ),শ্বামশন্মা। অনেকের 

মতে, রামদন|- বামসৈম্য । রামগ্রসাদ বৈষ্ণবদেব রামসৈগ্য 
বলিম্া বিদ্রপ করিয়াছেন । বৈষ্ণব অর্থে “রাম্সম্না' শবের প্রয়োগ 
দাণ্ড বায় করিয়াছেন, যথাঁ-ষত পদীর বেটা বামসন্সা, শ্যাম 
মায়ের নাম সন্ না । 

যতে। ধশ্মস্ততো জয় 1, 

[ ১ অয়ো€স্থ পাগুপুত্রাণাৎ যেষাং পক্ষে জনার্দনং | যতঃ কুষ্ণ- 
স্ততো ধর্ম্ো যতো ধন্বস্ততো জয়; ॥ ] 

যত্ব ক'রে দেয় ভাত, হোক না ছেঁড়া কলাপাত। 

যত্তে তৃণ কাষ্ঠখান, রহে যুগ-পরিমাণ ।১ 

[১ রামমোহন রায়। “দেখ হে কাঠেরাবল যুগে যদি রয়-_ 
ঈশ্বর গুপ্ত] 

যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য ।১ 
[১ “কেবল সংবচ্চর অন্তর একদিন মেটে সরস্বতীর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ; সেও কেবল যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমুল্যের জন্ত'--হুতোম 
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প্যাচার নকশা । “বোধ হয় তাহার গমনাগমনের তাৎপর্ধ্য 
কেবল যংকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যা'--আলালের ঘরের ছুলাল। 
বে কলম, যংকিঞ্িৎ কাঞ্চনমূল্য পেলেম, চল্লেম_ 
কুলীনকুলসর্ববন্থ 2 

৷ 
যত্র আয তত্র ব্যয়। 

[১ পাযত। ২ পা--তত] 

যত্র ধূম তত্র বহিত। 

যথা ধশ্ম তথ! জয়» পাপ করলে ভূগতে হয় । 
১ নং ৭০২২। “যথা ধণ্ম তথা জয় বিধির বিধান”-_দীনবন্ধু 
মিজ্রেব কবিতা ] 

যথা নিযুক্তোইস্মি তথা করোমি।১ 
| ১ জানামি ধশ্মং ন চ মে প্রবৃতিঃ জানাম্যধর্মং নচ মে 
শিবৃতিঃ। ত্বয়া হৃধীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্কো হস্মি তথা 
করোমি ॥ ] 

যথ৷ পূর্ববং তথাপরম্। 
যথা বাড়ী তথ! বাট», যুব্তী লইয়া যায় হাট । 

দূর হইতে স্তন দরিশে, ডাক বলে-_ছিনাল আইসে ॥২ 
[১ রাস্তা । ২ ডাকের বচন। অন্করূপ বচনের জন্য নং ৭৭০ 
এবং তথায় নিদ্দিষ্ট সংখ্যাগুলি দ্রষ্টব্য ] 

যথার্থবাদী লোকবিবাদী । 

যথারণ্যং তথা গৃহম্ ।১ 

[১ মাতা যস্য গৃহে নাস্তি ভার্্যা চাপ্রিয়বাদিনী। অরণ্যং 
তেন গন্তব্য ষথারণ্যং তথ! গৃহম্ ॥_-গৃহে নাই ভাষ্যে যথারণ্য 
তথা গৃহ”--দাশু রায় । “ভাল-মন্দর প্রশ্নই অবান্তর--য্থারণ্যং 
তথা গৃহং"--শ্রীকাস্ত ৪র্থ পর্বব। ] 

যদি আছে কাজ ইত্যাদি, নং ৩০* -্টব্য। 

যদি উয়ীল১ কচুর পাত, পাতে রইল চাষার ভাত। 
[ ১ শুকাল? উমান, উয়শান ( উষ্ণ হইতে )--তাতান, গরম 
করা ] 
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যদি কপাল মন্দ হয় ইত্যাদি, নং ৬৯৫৯ দ্রবা। 

যদি কশ্চিদ বরে দোষঃ কিং কুলেন ধনেন বা।+ 
[১ নবীন তপন্থিনীতে উদ্ধত।-_আদৌ তাতো! বরং পশ্তেৎ 
ততো বিত্বং ততঃ কুলম্। যদি কশ্চিদ্ বরে দোষঃ ক্ষি ঝুলেন 
ধনেন বা ॥ ] 

যদি কাটে; কালসাপে, কি করবে* বোজাব বাপে। 

[১ পা-যারে খায় । ২ পা--করবে তার] 

যদি খাব কিনে, খাব না কেন চিনে। 

য্দি খাবে পরের কড়া, আগে ভাঙ পৌঁদেব হাড়া১। 

[ ১ অর্থাৎ পরিশ্রমের দ্বার! ] 

যদি চ না থাকে মান, কি কবিবে পাকা ধান ।+ 
[ ১ নং ৪৩৭৮ ] 

যদি তাঁতী বৈষ্ণব হয়, অন্তকরণ শুদ্ধ নয়। 

যদি থাকে আগে পাছে ইত্যাদি, নং পৃঃ ২৩৫৩। 

য্দি থাকে নসিবে, আপনা-আপনি আসিবে । 

যদি থাকে বন্ধুর” মন, গাড পার হতে কতক্ষণ । 

[১ পাঁ-বদ্ষের। ২ পা-গাও সাতরাঁতে ] 

যদ্দি থাকে মনে, তবে থাক গে লঙ্কার কোণে। 

যদি দেখ মাকুন্দ ধোপা, এক পা যেও না বাঁপা, নং ৭৯৮১ ভষ্টব্য | 

যদি দেখে জাটানাটি কান্দিয়। তিতায়ং মাটি | 
[১ পাযত। ২ পাঁকোন্দলে ভিজায়। ৩ ভারতচন্ত্র ।-- 
নং ৭২৭৯৯ ] 

যদি দেখে চাপাচাপ, ব'লে বসে ধর্মবাপ। 

যদি ধোয় পাতিলের, কোল, তবে খায় ব্যঞ্রন্রে ঝোল। 
[ ১ ছোট হাড়ির বা তিজেলের ] 

যদি না পড়ে পো সভায় নিয়ে ভারে থো, নং ৪৮০৩ ট্রষ্টব্য। 

যদি পড়ে পাশা ইত্যার্দি, নং ৪৮১৩ ভ্রষ্টব্য। 
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যদি পড়ে প্রেমের দায়, দেদো মাগীর এটো খায়। 

যদি পড়ে সময়ের ফের, উল্টা হয় পাকী আধসের । 

যদি পাই রূপার কুচি, তবে মুচিকেও করি শুচি ।১ 
[১ কুলীনকুলসর্বন্থ । চচর্শা কন্ম করা মুচি, টাকাৰ গ্রণে 
হয় সে শুচি'- রূপচাদ পক্ষী ] 

যদ্দি পাই হেলে বোড়া, অমনি ধরি জোড়া-জোড়া। 

দেখলে পরে গোখরো৷ কেউটে অমনি পটলতোলা১ ॥* 
| ১ পলায়ন অথে, নং ৪৭৯০ । ২ প্রবাদের রূপাস্তর---হেলে 
মেটেলি বোড়া আনি জোডা-জোড়া। কেনে খরিশ দেখলে 
পরে অমনি পটোলতোল৷ ॥ ] 

স্দি পাঁয় রাজ্য দেশ, তবু না যায় বৃহস্পতির শেষ।১ 

[ ১ বৃহস্পতিবার বারবেলায় যাত্রা নিষেধ ।-্থনার 
বচন ২৭ ] 

যদি বর্ষে আগনে১ রাজা যায় মাগনেখ । 
[১ অগৃহায়ণ মাসে । ২ ছুভিক্ষ হয়।-_খনার বচন ] 

যদি বলে পাকেব কথা, তবেই ওঠে মাথায় ব্যথা । 

যদি বর্ষে ঠায়, মেল মাদার* ভেসে যায়। 
[ ১ নিরস্তর, অধিক । ২ মেরুমন্দার পর্বত'--লঙ সাহেবের 

ব্যাখ্য। ] 
যদি বিপদ গেল, তবে সম্পদ এল। 

যদি বেণে বৈষ্ণব হয়, মন তবু শুদ্ধ নয়। 

যদি ভাগ্য মন্দ হয ইত্যাদি, নং ৬৯৪৮ ভষ্টব্য। 

যদি শেওড়াতলায় আম পাই ইত্যাদি, নং ৫৩৬ দ্রষ্টব্য । 

যদি হও খাটি, তবে হও মাটি। 

যদি হয় লুচি, মুচির বাড়ীই রুচি। 
[১ “শুচি নাই মুচি নাই লুচির নিকটে ঈশ্বর গুপ্ ] 

যদি হয় সুজন, তেতুলপাতায় ছ'জন।+ 
[১ নং ১২৬৩, ৫১২৮ ] 



৬৬৪ বাংলা প্রবাদ 

৭০৬০ যদি হয় সুজন এক ঘরে ছু'জন+। 
যদি হয় কুজন দশ ঘরে দশ জনং ॥* 

[১ পান'জন। ২ পা--নয় ঘরে এক জন। ৩ নং ৬২৩৬ 
৭৯৫৯ ] 

৭০৬১ যদি হয় সোনার ভাগারী১, তবু ধরে লোহার কাটারিং। 
[১ অংশীদার । ২ অর্থাং সোনার কাটারি ধরে না] 

৭০৬২ যদি হারালে জাত, তবে হও গে কাত । 

৭০৬৩ যছ্ুবংশে লোহার বাটি ।, 

[ ১ পা--যছুবংশ লোহার মুসল হইতে ধ্বংসপ্রা হয় ] 

৭০৬৪ হযদেব রোচতে যস্য ভবেৎ তত্তস্ত অুন্দরম্ | 

৭০৬৫ যদ্দষ্টং তল্লিখিতম্।+ 
[১ যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লেখকে নাস্তি দূষণম্। যেমনটি 
দেখিয়াছে তেমনটি নকল করিয়াছে, নকলনবীশের দোষ নাই । 
হস্তলিখিত পুঁথির নকলে এরূপ উক্তি প্রায় দেখা যায় ] 

যব জানে, জাতা৷ জানে ইত্যাদি, নং ৬৯৬৪ দ্রষ্টব্য । 

০৬৬ যমকে ভাতার দিতে পারি, সতীনকে তবু দিতে নারি ।১ 
[১ বরং চ শমনে লয় তাহা লয় গায়। সতিনী লইলে স্বামী 
সহা নাহি যায় ।'-_ভারতচন্ত্র ] 

৭৯৬৭ যমের অরুচি ।১ যমের উপবাস।ং যমের ভূল।* যমের 
দোসর | 

[ ১ এমন তো দেখিনি ছেলে এ সব মের অরুচি,-_দাশু রায়। 
“এ বিটলে বামুন মরণও নেই, পোড়া মের অরুচি'_ 
নবনাটক | ২ 'ষমের কেন উপবাদ তোদের রেখে মক্যে'-- 
দাত রায়। “যম করেছেন উপবাস+-লীলাবড়ী । ৩ "আ মরি 
আমরি, যমের তুল'-নবীন তপহ্থিনী। ৪ “যমের দোসর 
সঙ্গে নিজ নিজ সেনা'--ঘনরাম চক্রবর্তী "আমরা নীলকর, 
আমরা ষমের দোনর হইয়াছি”-_নীলদর্পণ ] 

৭০৬৮ যমের খাতায় তলব পড়া। 

৭০৬৯ যমের বাড়ী নেই পাঁজিপুথি।১ 
[ ১ মের বাড়ী নেই কোনও পাঁজি'-বজনী সেন ] 

$ 
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যমের বাড়ীর পথ সকলেই চেনে । 

যমের মার গঙ্গান্সান। 

যমের মুখে পি'পড়ে ভাজা 
যশোদা কি ভাগ্যবতী, পরের পুত্র পুত্রবতী* | 

[১ পা--পরের পুতে পুত্রবতী, লোকে বলে ভাগ্যবতী ] 

যশ্মিন্ দেশে যদাচার১, কাছা খুলে নদীপার* । 
[ ১ সং-ন দৌষো মগধে মগ্যে অন্ে ফোনৌ কলিঙ্গকে। ওড়ে 
ভ্রাতৃবধূভোগে গৌডে মংস্তস্য ভোজনে ॥ দুহিতুম্মাতুলন্তাপি 
বিবাহে দ্রাবিডে তথা। যস্মিন দেশে হ্দাচারঃ পাবংপধং 

বিধীয়তে । ২ পা--গামলা চডে গঙ্গপাব ] 

যন্ত হৃদয়মশুদ্ধং তস্য সর্ববং বিরুদ্ধমূ। 

যাক্ জীয়তি২, থাক্ পিরীতি । 
[১ জীবন ] 

যাক্ প্রাণ, থাক মান।+ 
[ ১ যাউক প্রাণ মানকে হাতে রেখো” দাশ রাম্ম। “কথাই 
আছে-_যাউক প্রাণ থাঁউক মাঁন--আলালের ঘরের দুলাল । 

নং ৫৩১২ ] 

যাচলে জামাই খায় না পোনা মাছের যুড়া । 

শেষে জামাই পাঁয় ন৷ চেঁকিশালের কুঁড়া ॥১ 
[১ নং ২৬০। “াধলে জামাই” ইত]1দি প্রবাদগুলি ভষ্টব্য ] 

যাচলে মাণিক বিকায় না। 

যাচলে সোনা রাঙ হয়। 

যাচ৷ ঘোলে ছেঁদা মালা ।১ 
[১ নং ৭৪১১ ] 

যাচা কন্তা১, কাচা কাপড় ।২ 

[১ পা-ভাত। ২ 'বলে বাঁচা বে বাচা, ত্যজ নাবাছ! 

এসেছি যাঁচা কনে; পুনশ্চ-কাচা কাপড় যাচা যেয়ে, 
উপস্থিতটে ত্যাগ করিয়ে গেলে সেদিন আহার জুটে নাই"-- 
দশু রায়। 'যাচা কন্ঠা কাচা কাপড় পরিত্যাগ+ন-*কমলে কামিনী] 
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যাচে ভেড়ো আর খোজে ভেড়ো । 

যা ছিল আমানি পাস্ত মায়ে ঝিয়ে খেন্ুু। 

ঘর-জামাই রামের তরে ধান শুকাতে দিমু ॥ 

যা' ছিল বয়ে বসে কাল কর্ল ইত্যাদি, নং ৩২৩৫ প্রষ্টব্য। 

যাত্রা শোনে ফাতরা১ লোকে, কবি শোনে সবই লোকে । 

(১ অসার (প্রা)। ২ কবিগান ] 

যাদুশী ভাবনা যস্য সিদ্ধিবতি তাদৃশী। 

যা দেখিনি বাপের কালে, তা” দেখালে পেটের ছেলে । 

যা” দেবে অঙ্গে তাই যাবে সঙ্গে । 

যান্ উত্তর, বলেন পৃব । 
যা” না দেখি আপন নয়নে, বিশ্বাস করি না গুরুর বচনে। 

যা" না দেখে রবি, তা” দেখে কবি। 

যা” নাই ভাণ্ডে১, তা” নাই ব্রহ্মাণ্ডে ২ 
[১ দেভে। ২ দেহতত্বের নির্দেশ ] 

যা” নেই ভারতে ৯, তা” নেই ভারতে । 

[ ১ অর্থাৎ মহাভারতে | 

যা” নেই দেশে পেতে, তাই চায় বাছা; খেতে ।২ 

[ ১ পাঁ_তাই চায় মোর সেধো। ২ নং ২৭৪৫] 

যা” পাই তা” খাই, ছুঃখ দরদ কিছু নাই । 
যা” পাঁচে তাই পঞ্চাশে। 

যাব জীবন তাবৎ চেষ্টা । 
যাবৎ না পায় পরের বেটি» কানধে ভারে উবায় রনটি। 

[ ১ অর্থাৎ কাজকন্ম করিবার জন্য স্ত্রী ] 

যাবৎ ভূই তাবৎ গড়গড়া । 
যাবৎ শ্বাস তাবু চিকিৎসা । 

যাব সীতা তাবৎ ডঃখ/ মরলে সীতা ঘ্ুচবে ছুংখ। 

নং ৬২৪৭ ] 
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যাবৎ সীতা তাবৎ পরীক্ষা । 

যাবন্ুখগতং পিগুং তাবন্মধুরভাষণম্। 

যাবার বেলায় খাবার মাছ১। 

[ ১ পা ভাত । 'ঘাবার বেলার খাবার মাচ মানস সফল”-- 

কুডে গঞ্চর ভিন্ন গোঠ। নখ ৬০২৫] 

যাবার সময় খেতে দে” ঝুঁড়ি ভ'রে নিতে দে” । 

যাবার সময় সবার পাছে ১, ফেরবার সময় আগে আছে। 

[ ১ কাঁধাকালে বা যুদ্ধে ] 

যাবে আগে* পচা ভাছুরী* আসবে পরে* পৌষ আছুরী । 
[ ১ পা-আগে যাবে। ২ ভাদ্র মাস। ৩ পাঁ-পবে 

আসবে ] 

যাবে কেন থাক না, কাথা দেব ছ'খান! । 

যা” ভাব তা” নয়, বউয়ের পেটে পিলে। 

যায় যায় যায়, পিছুপাঁনে চা । 

যা" যায় রইতে, তা? যায় খুইতে। 
যাব আখ তার গুড়, কলা চোষেন ভূড়ো স্বর” । 

[১ পা--পড়ে থাকে পড়াশুর । 710:6017 এইব্প ব্যাখা 

কবিয়াছেন--পড়াশুর 217 1901 1002£€ 02 0219, 56 

এ) 00 £0210 0176 116145 06 90£7.1-09170, 10100 ড712101) 

০28965 0০ ৮০ 12£9:060 আ06]) 00০ 00000 15 

£8016750 15 ] 

যার আছে না” সে জানে পানির ঘা। 

যাৰ আছে ভাগ্যে শশী১ পরের ধন সে খায় বসি । 

[ ১ লগ্নে চন্দ্র তুলী ] 

যার আছে মাটি, তারে নাহি আটি১। 
| ১ পাযার মাটি তারে না আআ» ] 

যার আদ। লবণ জ্ঞান নাই, সেও আবার দাদার ভাই। 

যার ই্টি তার মিষ্টি। 
যাঁর এফ কান কাটা ইত্যাদি, নং ৮২৯ দ্রব্য । 
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যার কড়ি তার জয়।, 
[ 'জবানবন্দিনবিস হন্ হন্ করিয়া জবানবন্দি লিখিতেছে কিন্ত 
যার কড়ি তার জয়'--আলালের ঘরের ছুলাল 

যার কড়ি তার সম্বল, মুখে হরি-হরি বল। 

যার কড়ি তারই কথা, নিকড়িয়ার সদাই ব্যথা । 

যার কর্ম তারে সাজে, অন্থ লোকে লাঠি বাজে ।১ 

[১ ভারতচন্দ্র। গিরিশ ঘোষের বিষাদে উদ্ধৃত ] 

যার কাছে চাই ব্যবস্থা, সেই করে তিন অবস্থা ।+ 
[১ অমৃত বস্থুর বাবুতে প্রযুক্ত ] 

যার কেউ নেই তার ভগবান আছে । 
যার খাই তার গাই১। 

[ ১ অর্থাৎ গুণগান করি ] 

ধার খাই সে ছাড়বে কেন, নং ৫৯১৯ ভ্রষ্টব্য । 

যার খায় তার পাল মজায়। 

[ ১ দল বাকুল] 

যার গরু নেই, তার নন্দন বনে চরে। 

যার মাগ নেই, তার এক কিলে মরে ॥ 

যার গরু কাদায় পড়ে, তার ছুনো বল বাড়ে ।১ 

[১ পাঁ-গরু হাষড়ে পড়ে যার, ছুনো বল থাকে তার ] 

যার গরু সে বলে বাজ! ইত্যাদি, নং ৫০০৩ জষ্টব্য । 

যার গলা ধরে* কাঁদি, তার চোখে নেই পানি । 
[১ পাযার লাগি ] | 

যার গলায় ঘ! সে বলে বাঁচব, যার পায়ে ঘা মো বলে মরব 

যার গায়ে১ গু, সে কেন করে থু।ং 

[১ পাঁপৌদে। ২ নং ৪৭৭ ] 

যার গোয়ালে গরু, তার কথা সরু । 

যার গোলায় ধান, তার কথায় টান্। 
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যার ঘরে নাই টেঁকি মুসল, সে বহুঝির নাহিক কুশল । 

বলে ডাক-_শুনহ সার, পরের ঘরে১ উপজে জার ॥২ 

[১ অর্থাৎ অপরের গৃহে বাস করিলে। ২ ডাকের 
বচন ] 

যাঁর ঘরে ভাত তাবু দোয়াডে ইত্যাদি, নং ২৭২৪ দ্রষ্টব্য | 

যার ঘরে ভাত ভাতার, কিসের আকাল তার আবার । 

যার ঘবে সিঁদ, সেকি যায় নিদ।১ 
| ১ ভারতচন্ত্র 

যার ঘা তাব পোড়া । 

যাব ঘোড়া তাব ঘোড়া নয়, চেরাগদারের ঘোড়া । 

যাৰ ঘোড়া সে যদি উল্টো দিকে চড়ে। 

যান ছেলেকে ( বা মাকে ) কুমীরে খাক্» সে টেকি দেখলে ডরাঘ 
(বা শর পায়), নৎু ২০৬৫ দরষ্টুব্য | 

বার ছেপে ধৃত খায ইত্যাদি, নং ৬৯৮৬ দ্রষ্টব্য । 

যার ছেলে যত পায়, তাব ছেলে তত চায়১। 

[ ১ পা_যে যত পান্ন সে তত চায় ] 

যাব জন্য এক সেই রইল ক্ষেত ত। 

মার জন্য করি চুরি সেই বলে চোর, নং ১৪৬৫ উষ্টবা। 

যাৰ জন্ব করি জো, সেই বলে পৈঠানে১ শো। 
[ ১ সোপান, মিডি। পাঁঁ-পৈথানে (-পদস্থান, পাস্তলা) ] 

যাঁর জন্য বনবাসী, সেই দেয় গলায় ফাঁসি ।১ 
[১ "আমি যারে ভালবাসি সে দেয় আমার গলায় ফাসি'-- 

গোপাল উড়ে ] 

যার জন্য বুক ফাটে, সে আমারে এঁকে কাটে ।১ 

[১ নবীন তপন্থিনীতে প্রযুক্ত ] 

যার জন্য ভেবে মরি, সে হল না আপনারি । 

যার জোরে হেরে যাই, তারেই ভগবান দেখাই। 
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যার ঝি তার জামাই, পাড়াপড়শীর কাট্না কামাই? । 
[১ পা-নাচ কা বাপ ভাই; নাচি কু'দি বারো ভাই।-- 
নং ৬৬৯৯১ ৬৭৪০ ] 

যার ঝি তার পোড়া, পাড়াপড়শীর কান খাড়া ।১ 
[১ নং ৭১৪৬ ] 

যার টেকে টাকা) তার কথ! বাঁকা | 

[১ নং ৭২৩৬] 

যা+১ রটে, তা? বটে।, 
[১ পাযে কথা। ২পা-_তার কতক। ৩ 'একগুণ যদি 
ঘটে কোটিগ্ুণ ধরাতে বটে"-্দাশু বায়] 

যার ডোলে ভাত, তার পাড়ানে কই ।১ 
[ ১ ন" ২৭২৪ ] 

যাঁর াত সাফ নয়, তার আত সাফ নয়। 

যার দান তার পুণ্য, যাবে দেয় সেও ধন্য । 

যার দৌলতে চুয়! চন্দন, তাবি পাতে খোলাব, ব্যঞ্জন। 
[ ১ পাক করিবার পাত্রের । অথবা ব্যজে-থাসার ] 

যার ধন তাকে দিয়ে, আমি যাই হাতনাড়া নিয়ে। 

যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মাকে দই ।১ 

[১ আয়ান ঘোষ বিয়ে করলেন বাঁজকন্যা রাধা । নন্দের 
বেটা কৃষ্ণ তাতে ভাগ বসালেন আধা ॥ আর শুনেছ দুখের 
কথ! আর শুনেছ সই । যারধন তার ধন নর নেপোজ মারে 
দই ॥-রসসাগর (রাজা কষচন্দ্রের সভাসদ কুষ্কান্ত 
'ভাছুডি )। দাঁলাপণি কাজট! ভাপ, নেপো মাবে দইয়ের মৃত 
এতে বিলক্ষণ গুড আছে-হুতোম প্যাচার নকৃশা। 
সধধার একাদশীতেও উদ্ধৃত, কিন্ত নেপোধ' হানে 'নেতো।, 
পাঠ দেখা যায় | নং ২৬৮৩, ৭২০৩ ] 

যার ধর্মের ঠিক নেই, তার কর্মের ঠিক নেই । 
যার ধাবি তার মরণ করি, যে ধারে তায় টিপে ধরি, 

[ ১ পাঁ-যে ধাবে তার দুয়ার দিয়ে পথ করি ] 

যার ধারি, মরণ হোক তারি। 
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যার নাও সে যায় তড়ে» আন্ লোকে এসে চড়ে । 

[ ১ তটে, নদীব কিনারায় ] 

যার নাম টিপ, তারই নাম ফৌড়১। 
[ ১ পা--ধে টিপ সেই ফোভ ] 

যার নাম ভাজা চাল তার নাম মুড়ি। 
যাঁর মাথায় পাকা চুল তার নাম বুডী ॥ 
যার নাম বারো বুড়ি, তার নাম তিন পণ । 

যার নাম মহাশয়, তার পৌদে কুড়,ল সয়। 
যার নামে উপবাস, তার সঙ্গে পরবাস । 

যার না হাতে ধরি, তার পায়ে গড় করি। 

যার নিন্দে ভাব পিন্ধে । 
| ১ পা-তারে বন্দে] 

যার নিয়তি যেখানে, কে খণ্ডাবে সেখানে ॥১ 
[১ নং ২০০ | 

খার মুন খাই ইত্যাদি, নং ৪৭১৫ দ্রষ্ঘবা। 

যার নেই খণ, সেই চিন্তাহীন।+ 
| ১ নং ৯৯] 

যার নেই গরু, সুখে ঘুমায় সে হু । 
যার নেই পয়সা কড়ি, তার কপালে, ঝাঁটার বাড়ি। 

[ ১ প1- শ্বাশ্বডী মারে ] 

যার নেই পুঁজিপাটা, সে যাক বেলেঘাটা১। 
[১ যেখানে চালের আডত আছে ও ভিক্ষা হলভ 1 “যাদের 
নাহি পুকঞ্জিপাটা, গিয়ে বেলেঘাটা, বাড়ীন পাটা বেচে 
পেটে,খেলে' নশ্বর গু ] 

যার নোল! ভারি, তার তলা; ভারি । 
[ ১ অর্থাৎ যৌনপ্রবৃৰি ] 

যার পরণে খনি, তার কথা লাগে ধ্বনি-্ধ্বনি। 

যার পরণে টেনা) তার কথা লাগে প্যান্প্যানা ॥ 
[১ ক্সৌমবন্ত্র | 
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যার পরে তার খায়, তারই ভিটেয় ঘুঘু চরায়। 
যার পাঁঠা সে লেজে কাটে, নং ৪৩৭ দ্রষ্টব্য । 

যার পা চলে না, তার উঠান তিন ক্রোশ । 

যার পেটে উা হয় ইত্যাদি, নং ৬৯৭২ ভরষ্টবা। 

যার প্রসাদে* রামের মা, তারেই তুমি চেন না। 
[ ১পা- যারে দিয়ে । ২ ভারতী, ১৩০৫, পঃ ৫৬১-৬২ দ্রষ্টব্য ] 

যার প্রাণ তারই কাছে, লোকে বলে- নিলে নিলে । 

যাব ফাটে তার ফাটে, ধোপার তাতে কি ।; 
[১ নং ৪8৪৪৭ ] 

যাব বউ সে নিয়ে যায়, কাদে নিমে ঢুলী |, 
[১ নং ৭১৪৯৩ ] 

যার বনু ঝি দুরে যাতি, নিকটে যার বৈঠে অসতী । 
কথা কহিতে কবে হাস, বলে ডাক-_জার নিধ্যাস১ ॥ 

ধোবানী মালিনী গোয়ালিনী, তাদের লইযা বস-কাহিনী । 

কন কথা হাসি সাব, বলে ডাক নিধ্যাস জার. ॥ 

ঘরে আখা বাহিরে বান্ধে, আর কেশ ফুলাইয়া বান্ধে। 

ঘন ঘন চাহে উলটিয়া ঘাড়, 

বলে ডাক-_-এ নারীব ঘরউ জার ॥২ 
[১ নিশ্চয় । ২ ডাকের বচন। অগ্নক্ূপ বচনের জন্ত নং ৭৭০ এবং 

নিদ্দি্ সংখ্যাগুলি দষ্টব্য ] 

যার বংশ না বাড়ে, তার নাতি আগে মরে। 

যার বাচ্ছা, ভারে আচ্ছ। । 

যার বাড়ী থাকি, তার মরেছে মা । 
যদি না কাদি, খেদিয়ে দেবে না ॥ 

যাঁরি বাড়ী বিয়ে, সে খায় ঘরে দোর দিয়ে 

যার বাতের ঠিক নেই, তার জাতের* ঠিক নেই: 
[১ পাবাপের। ২ পা-যার বাত নডে ভাঁর বাপ নড়ে] 
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যার বাপ খেত মাঠে শালুকপাতে ভাত । 
তার ছেলের কানে দেখি কলম চোদ্দ হাত ॥ 

যার বাপ মারে না তেলাপোকা তাব ছেলে তীবন্দাজ।১ 
[১ নং ৫৬৫৪, ৫৬৬৫ ] 

যার বিয়ে তার দেখতে মানা ।* 

[১ পা--যার পুতের বিয়ে (অর্থাৎ বরের মা ছেলের বিয়েতে 
উপস্থিত থাকে না)। ২ “ধোপার বিয়েতে বর মুখাচ্ছাদন 
করিয়া বিবাহ করে”-_ লঙ সাহেবের ব্যাখ্যা ] 

যার বিয়ে তাৰ মান নাই, পাড়াপড়শীর ঘুম নাই১।২ 
[১ পা-কামাই। ২ কুলীনকুলসর্বন্থ ও নবীন তপস্থিনীতে 
প্রযুক্ত । 'যার বে তার মনে নাই, স্বধার বিবাহের কথা লইয়া 
পাঁডাপড়শীর ঘুম নাই'--রমেশ দত্তের সংসার ] 

যাঁব বেটাব বিয়ে, তার পাতে নেই ডাল। 

যাব বোঝা তার ঘাড়ে। 

যার ব্যথা সেই বোঝে । 

যার ভাত নেই তার জাত নেই, নং ৬২০০ দ্রষ্টব্য | 

যার ভাতার তার ভাতাব, কেঁদে মরে হরে ছুতার।১ 
[১ নং ৭১৭৯ | 

যার ভাতার যারে নিয়ে বড় পিকীত করে। 

সতীন তার দেখে গলায় দড়ি দিয়ে মরে ॥ 

যাব ভাল+ তারে, চল্ লে! খে দী ঘ্বরে।২ 

[১পা-স্ুন্দর। ২ নং ৫৫০৫ ] 

যাৰ মন যা” চায়, ছুধ বেচে মদ খায়। 
[ ১ পা-প্রাণ। ২ পাঁযার মনে ষে বালয়] 

ধার মন যেমন তার ধন তেমন, নং 45৪৪ দ্রষ্টব্য । 

যার মন যেমন, লে দেখে তেমন । 

মার মনে১ কালি, তার কপালে ছালিং। 

[১,পা- অন্তরে । ২ পা মুখে। ৩ ছালি (গ্রা)-ছাই ] 
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রাংল। প্রবাদ 

যার মলে যা” উগরে ওঠে তা'। 

'যার মরণ যেখানে, নাও ভাড়া তার সেখানে ।* 

[১ পা-+নাঁও করে যায়; মাটি কেনা তার । ৩ নং ৭১৬৭ | 

যার মাথায় পাগ, তার সেরা ভাগ। 

যার মর! সে খায় মাছে ভাতে । 

পাড়াপড়শী নিরামিষ খায় যুগীর সাথে ॥ 

যার মাটি ইত্যাদি, নং ৭১১৫ দ্রব্য । 

যার মাড়া* তার মাড়া নয়, আল্লাই মারে দই ।* 
[ ১ মাঠা, ঘোল। ২ নং ২৬৮৩১ ৭১৫৫] 

যার মাথা ভাঙে সেই চুণ খোঁজে । 

যার মাথায়,.কাল চুল, তারে চেনা ভার । 

যার মুখে বিষ, তার জিব চেরা | 

যার মোটে বিয়ে হয়নি, তার ঠাকুরঝি বলবার সাধ। 
যা” রয় সয় তাই ভাল। 

যার যা” কথ। নয়, সে কেন কথা কয়। 

যার যা ভাল, তার তা” সঙ্গে গেল। 

যার যা" রীত, না ছাড়ে কদাচৎ। 
যার যা” সে নিয়ে যায়, জোর ক'রে ঠেকানো! দায়। 

যার যেখানে ব্যথা তার লেখানে হাত, নং ২৯৭ দ্রষ্টব্য। 

যার যেমন কামনা, তেমনি ঢাকী বাজন! । 

যার যেমন মতি, তার তেমন গতি১। 
[১ নং ৭৪৪৩] 

যার রূপে প্রাণ কাদে, সে কেন আৰ চূড়া বাঁধে । 

যার লাগি আওতা বেড়া, সেই দেখি দরবারে [ধাড়া। 
যার লাগি খাটি, সেই বলে চোরা । 
খাটলে তরু পয়সা নাই, আমার বকৃত বুরা১। 

[১ কপাল সন্দ ] 
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যার লাগি নামি একহাটু জলে, সে নামে একগলাতে। 
যার লাঠি তার মাটি । 
যার জেগে মরি, তার ঘ! সইতে নারি । 

যার লেজ খড়ের, তার ভয় আগুনের । 

যার শির তার গর্দীন | 

যার, শিল যার১ নোড়া, তাবইং ভাঙি দাতেব গোড়া ।* 
[১ পাতোর। ২ পা-তোরই। ৩ দ্বিজেন্্র রায়ের 
পরপারেতে প্রযুক্ত ] 

যাঁর সঙ্গে ছুত্তি, তার সঙ্গে কুত্তি । 

যার সঙ্গে পিরীত থাকে, তাকে কি না স্ুধায় ডেকে । 

ধার সঙ্গে ভাব, তার মুখ দেখলেও লাভ । 

[১ প্রাণ ভবে দেখ। যার সঙ্গে ঘার ভাব, মুখ দেখলেও 

লাভ,_প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের বত্বদীপ ] 

যার সঙ্গে মেলে মন, সেই আমাব আপন জন। 

যার সঙ্গে; যাব মজে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম।২ 

[ ১ পা-যার পিরীতে । ২ নবীন তপন্থিনী ও রমেশ দত্তের 
সংসারে উদ্ধৃত ] 

যার সঙ্গে যেমন, শুঁকটি মাছে বাইঅন১ । 

[ ১ বেগুন (প্রা বাইগন )] 

যাব সরষে তার তেল । 

যার হয় না নয়ে, তার হয় না নববুইয়ে। 

যার হয় যক্ষা, তার নেই রক্ষা। 

যার হাগা, তার চিওনঃ। 

[ ১ চেতন ?7 

যার হাঁড়িতে যার চাল। 
[১ অর্থাৎ স্ত্রীলোকের ম্বামিভাগ্যের বিভিন্নতা। “কে কার 
হাঁড়িতে চাল দিয়ে রেখেছে, আগে থাকতে কারও বলবার যো 

নেই*-শ্রীকান্ত €র্থ পর্ব। নং ৫২৫১] 

যার হাত তার পাত। 

৬৭৫ 
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যার হাতে আছে টাঁকা, ভার কথা এঁকার্বেকা 1১ 
[১ নং ৭১৪৮ ] 

যার হাতে কলম, তার কথাতেই মালুম । 
যার হাতে খাইনি সে বড় রাধুনী । 
যার সঙ্গে ঘর করিনি সে বড় ঘরণী ॥, 

[১ ন" ৭২৪৭] 

যার হাতে তেলের ভাড়, তার লাঙলে মস্ত ষাড়। 

যারে কর মরু মর্ঃ সে পায় দেবতার বর।* 
[১ নং ৬৪৭৯ ] 

যারে খায় কালসাপে ইত্যাদি, নং ৭৩৬ ডষ্টবা। 

যারে ডর করি, তারে গড় করি। 

যারে ডরাঁও তুমি, সেই দেবী আমি 

যারে দশে বলে ছি ইত্যাদি, নং ৪০১২) ৭২৫১ দষ্টব্য | 

যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা ।১ 

[১ “যে যাহারে দেখিতে পারে না! সে তাহার চলনও বাকা 
দেখে'--আলালের ঘরের দুলাল ।--নং ৭৪৭৪ ] 

যারে দেখি ন! হাটে মাঠে, তারে দেখি জলের ঘাটে । 

যারে দেখি নিত-নিত তারে করি পিত-পিত। 

যারে দেয় না খোদাতালা, তারে দেয় না আসফ উদ্দৌল!১ । 
[১ অযোধ্যার নবাব, দাতা বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন । অর্থাং 
ঈশ্বর না দিলে অতিবড় দাতাও দিতে পারে না] 

যারে না দেখেছি সে বড় সুন্দরী । 

যার কথা শুনিনি সে বড় কথরী২ ॥5 
[ ১ পা--যারে চোখে দেখিনি । ২ বক্তা । $ নং ৭২৩৮] 

যারে ন! বামুন বলি, তার গায়ে নামাবলী ৷ 

ঘারে না মারি হাতে, তারে ষারি ভাতে, নং ৮৭ওনু হুব্য। 

যারে না মারে ভাতারে, সে আপনি-আপনি আতরে১ । 
[১ নিজেকে আঘাত করে (“অন্তর হইতে )7 প্রয়োগ খখা-- 



৭২৫০ 

৭২৫১ 

৭২৫২ 

৭২৫৩ 

৭২৫৪ 

৭২৫৫ 

৭২৫৬ 

৭২৫৭ 
৭২৫৮” 

৭২৫৯ 

৭২৬০ 

৭২৬১ 

৭২৬২ 

৭২৬৩ 

প্রবাদ-সংগ্রহ ৬৭৭ 

“আচ্ছাদিত হয়ে তচ্ু ছত্রিশ আতরে । পঞ্চশত ধনু তার পঞ্চশত 
করে রামেশ্বরের শিবায়ন । অথবা, আপন1-আপনি 
আতুর বা সোহাগী হয় ] 

যারে নিয়ে লীলাখেলা তারে আবার অবহেলা । 

' যারে বললে ছি, তার রইল কি ।ঃ 

রর ১ “যারে বললে ছি, তার ধিক জীবনে রইল কি'-_ অমৃত বন্মর 
সাবাস আটাশ।--নং ৪০২১] 

যারে বলি ভালে! ভালো, সেই দেয় অন্তরে কালো১। 
[ ১ পা--সেই দেয় কাঠের আলো ] 

যারে বলেছি লঘু কানী, তারে না বল্ব ছুগ্গ' ভবানী । 
যারে যেমন গড়েছে বিধি, সেই ভাতারের পরম নিধি। 

শাঁরে রত্ব ভেবে যত করি চিরদিন । 

কে জানে সে গিল্টিকরা ভিতর-ভরা টিন ॥; 
[১ গোপাল উড়ে] 

যাবে রাখ সেই রাখে । 

যারে লোকে ন৷ মারে, চালতা তার পড়ে ঘাড়ে । 

যা; শত্রু পরে পরে ।১ 

[১ অর্থাৎ পরের দ্বারা শক্রবিনাধ বাঞ্চনীয় । "যা শত্র পরে 
পরে, আমাদের উপর ঝুঁকি আসবে না-গিরিশ ঘোষের 
মায়াবসান ] 

যা” শুনি হাটে বাটে, তায় গেরস্থের পৌদ ফাটে । 

যা' হবাঁর হবে তাই, মিছে ভেবে কাজ নাই । 

যা' হবার হবে, ভাবনা কেন তবে । 

ধাহ! বাহান্ন তাহা তিগ্লান্ন |: 
[১ অর্থাৎ অল্পের জন্য কিছু যায় আসে না। এই সংক্রান্ত 
গল্পের জন্ত ভারতী, ১৩০৪, প” ১৪৯-৫০ দ্ষ্টবা। পা--ধাহা 

পঞ্চানন তাহা ছাপ্সান্ন। একটা স্রীহত্যা করেছি, লোভ হচ্ছে 
আরও একটা না হয় করি--ধাহা বাহান্ন তাহ! ভিগ্লানন_ প্রভাত 
মুখোপাধ্যায়ের বত্বদীপ ] 

যাহ। রয় বারো মাস, এমন কর অভিলাষ । 
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বা রাম, তাহা অযোধ্যা। 

যাহারে মরমী কহি সে বাসয়ে পর।১ 
[১ চণ্তীদাল।--নং ১১৪৮] 

যুও, যুবতী ভাজ, তিন বাদলের মজ!। 

[ ১ একপ্রকার জুয়াখেলা ] 

যুক্তির শেষ শক্তি । 
যুগীর গরু কাদায় পড়ে। 

যুগীর গানে আবার ভণিতা। |” 

[১ কারণ যুগীর গান গানের মধ্যেই পবিগণিত হয় না] 

যুদ্ধে দ্রোণ, কথায় বন১। 

[১ মহাভারতের প্রৌণপর্ক যুদ্ধের জন্য ও বনপর্ব আখ্যাপ্িকা 
জন্য প্রসিদ্ধ ] 

যুবতীর কোল, শিড্তি মাছেব ঝোল, মুখে হবিবোল।, 
[ ১ কোল আলিগন (সংস্কৃত “ক্রাঁড' অর্থে )। ২ বৈষ্ণবদেব 
বিদ্রপ ] 

যে আইল যোগী, সে হইল ভোগী।১ 
[ ১ পা--যে এল যোগী সে হল সোগী (সোহাগী )] 

যে আগুন খাবে ইত্যাদি, নং ২৩৬ ভ্রষ্টবয | 

যে-আগুন», তাতে আবাব কাঠালেব বীচি। 
| ১ পা কোন্ বাআগুন] 

যে আগেযায়, তাব নাগাল পাওয়া দায়। 

যে আছে ঘরের* শত্রু, সেই যাকৃ* বরযাত্র।* 

[১পা-ষে হয়। ২পা--বাড়ীর। ৩ পাঁযায়। ৪ কথাই 
আছে-_যে হয় ঘরের শক্ত সেই যায় বরযাত্রী”$-আলালের ঘরের» 
দুলাল । নং ২৭৫৭ ] 

যে আপনি খেতে জানে, সে পরকেও খাঁওয়াঠে জানে। 

যে ইজের পরে, সে মুতবার পথ রাখে। 

যেই চেঁকিশালা, তার আবার আধঘর! ।১ 
[১ নং ২৭৭৩ ] 
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যেই বিয়ের ঘটা, তার আবার হলদি কোটা । 
যেই হাতে পুজিয়াছি দেব শৃলপাণি। 

সেই হাতে পৃজিব কি চ্যাঙবুড়ী কানী ॥ 
যে এল চষে সে রইল বসে ।* 

যে এল কৌত পেড়ে তারে দাও ভাত বেড়ে ॥ 

[১ “যে এল চষে সে যাক্ ভেসে?--শুধু এইটুকু এই ভাবে 
অমৃত বন্থুর তরুবালায় প্রযুক্ত ] 

যে কথাটি লাগে ভাল, সে কথাটি আবার বল। 
যে কথা সেই কাজ । 

যে কথা সেই কিরে; । 

[১ শপথ । অর্থাৎ শপথের মত মুখের কথা অবশ্ত 

পালনীয়] 

যে কয়* রাম, তার সঙ্গে যাম: । 

[ ১ পা-্বলে। ২ পা-যান্ ] 

যে করবে ধরম করম, তার মাথাতেই বাঁশ-মারণ। 

যে করে আমার আশ তার করি সর্ধবনাশ। 

তাতেও যে না ছাড়ে আশ, তাব হই দাসের দাস ॥ 
যে করে হুঃখভোগ, সে করে সুখসস্তোগ । 

যে করে ধর্ম, তার হয় কন্ম। 

যে করে পরের আশ, সে খায় বনের ঘাস। 

যে করে পাপ, সে হয় সাত বেটার বাপ ।+ 

যে করে পুণ্য, তার হয় শুন্য । 
[১ নং ৭৬] 

যে-কাটায়১ মাপ, সে-কাটায়, শোধ । 
[১ পা--কাঠীয় ] 

যে-কাল যায়, সে-কাল না আয়১। 

[১ পানে কাল ভাল। নং ৭৩৫৯] 

যে-কাল, সে-বিচ্ছে। 
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ষে-কুকুর ঘেউ-ঘেউ করে, সে কুকুর কামড়ায় না।” 
[১ নং ১৮৯৪ ] 

যে-কুকুর ডাকে না, সে ঠিক কামড়ায়।, 

[১ নং ৭২৯৫ প্রবাদের বিপরীত ] 

যে-কুয়োয় জল খায়, সে-কুয়োয় থুতু ফেলে । 
যেখানে আছে লেখা, সেখানে হবে দেখা । 

যেখানে আটাজীটি, সেখানেই কাটাকাটি*। 
[ ১ পা-লটঘটি। ন* ৭৪৪ ] 

যেখানে উৎপত্তি, সেখানে নিবৃত্তি । 

যেখানে কম জোর সেখানে ছেড়ে ভোর । 

যেখানে১ খায় সেখানেই* হাগেহ। 

[১ পা-যে পাতে। ২ পা--সে পাতেই। ৩পা-নে পাত 
ছেঁডে ] 

যেখানে গভীর নীর, সেখানে সদা স্থিব । 

যেখানে গুভ সেখানে পি'পডে, নং ২৫৪১১ ৬৮০৫ এ্টবা। 

যেখানে গু সেখানে চন্দন । 

যেখানে গু নেই সেখানে কান্দন ॥ 

যেখানে গেরস্থের বাসা, সেখানে অতিথির আশা । 

যেখানে ছু'চ চলে না সেখানে বেটে ইত্যাদি, নং ৩২৩৮ দ্রষ্টব্য । 

যেখানে ছু চ চলে, সেখানে সৃতাও চলে। 

যেখানে জল সেখানে মাছ, যেখানে পাখী সেখানে গাছ। 

যেখানে তুলসীবন, সেখানে বৃন্দাবন । 

যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই, 
পেলেও পাইতে পার অমূল্য রতন ॥+ 

[ ১ বিহারিলাল, সঙ্গীতশতক ] 

যেখানে ধন, সেখানে মন ।১ 

[ ১ নং ৭৪9৪ ] 
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যেখানে নরম মাটি সেখানে ঝাঁটা লাখি। 
যেখানে শক্ত মাটি সেখানে কান্নাকাটি ॥ 

যেখানে নেই আসল মায়া, সেখানেই বেশি আহা । 
যেখানে নেইক মান, সেখানে ছাড়ি পাকা ধান । 

যেখানে নেই ঠাই, সেখানে ভূড়ুর ভাই। 
যেখানে বসে সেখানে কি চষে । 

যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্য১ হয় ।* 
[১ পরাত। ১ যেথানেতে বাঘের ভয় সেইখানেতে সন্ধ্যা 
হয়'__ঈশ্বর গুপ্। যেখানে বাঘের ভয সন্ধ্যা সেইখানে 
ন্বরধুনী কাব্য ] 

যেখানে বাসনা-রথ, সেখানে সিদ্ধিপথ। 

যেখানে ভাই, সেখানে ঠাই । 
যেখানে ভেজে না কুত্তার হোল১ 

সেখানে দেয় হামজার পোল । 

[১ অগুকোষ। ২ চট্টগ্রামে হামজা খার নিশ্মিত অওরঙ্- 
জেবের সময়েব বিরাট পোল ।-- চট্টগ্রামের প্রবাদ ] 

যেখানে মড়া, সেখানে শকুনি। 

যেখানে যেমন সেখানে তেমন।; 

[ ১ “আমি এ সকপ কিছুই মানি না কিন্তু কি কবি--যেখানে 
যেমন সেখানে তেমন”_মদ খাওয়া বড দীয়। দীনবন্ধু মিত্রের 
কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠে9 প্রযুক্ত ] 

যেখানে রাত, সেখানে কাত ।; 

[ ১ অর্থাৎ যন্ত্র তত্র শয়ন ] 

যেখানে সুখ সেখানে স্বস্তি |, 
[ ১ নং ৮৩৯৭ | 

যেখানে সেখানে থাকুক রাম, শ্থেয় থাকুক এয়োত নাম। 

যে খায় কবুতরের রান্৯, সে খায় বিলের ধান। 
[১ পাখীর উরতের উপাদেয় মাংস, 10170] 

যে খায় ঘিয়ের হীড়ি, সে খায় ময়রার বাড়ী । 
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যে খায় ঘিয়ের হাড়ি, সে খায় মুগুরের বাড়ি । 
যে খায় চিনি, তায় জোগান চিস্তামণি 1 

[১ নং ১৬২৪]. 

যেখায়* সাত বার, তার জন্য ভাত বাড়,।* 

[ ১ পা-ঘে খেয়েছে , খেয়ে যায় যে। ২ পা-তারই আগে । 
৩ নং ৮২৯৮] 

যে খেয়েছে তারে খাওয়া, যে না খেয়েছে তারে শোওয়া । 

ষে খেলে সে কানা কড়িতেও খেলে, নং ২২৮৬ দ্রষ্টব্য । 

যে গড়তে জানে, সে ভাঙতেও জানে ।১ 

[ অমৃত বস্থর বিজয়-বসন্তে প্রযুক্ত ] 

যে-গকু ছুধ দেয় ইত্যাদি, নং ৪২৭৭ দ্রষ্টব্য । 

যে-গীও মৃখে'র নাই আকাল, সে-গাঁও ছাড় সকাল-সকাল। 
যে-গাছঃ বাড়ে, জানা যায় তার ঝাড়ে*। 

[ ১পা-মূল। ২ পাতার ছু'পাতায় চিন] 

যে-গৃহিণী আউদডমুণ্ডী, নং ৭৭০ দ্রষ্টব্য। 

যে-ঘাটেতে জল নেই পাথর কেন ভাসে । 

যার সঙ্গে ভাব নেই সেই বা কেন হাসে ॥ 
যেচে মান কেঁদে সোহাগ*; তা'তে অপমান লোকের বিরাগ । 

[ ১ তোমার যে দেখি যেচে মান কেঁদে সোহাগ+--নবনাটক। 
নং ৪৩৫৭) ৭৩৭৭ ] 

যে-ছ! ওড়ে, সে বাপায় ধড়ফড় করে। 

যে-ছেলে ভাট। মারে৯ তার নাটাং হেন চোখ । 
[১ বাল লইয়া! খেল! করে। ২ নাটা বা লাঁটা একপ্রকার 
বর্ত,লাকার ফল। এই ছুইটি শবের প্রয়োগ মথা--“ছুই চক্ষু 
দ্বিনি নাট! ঘুরে যেন কড়ি ভাটা,-_কবিকস্কণ ] 

যে-ছেলে কোলে যখন, সবার চেয়ে তার আদর | 

যে-জন আপনা বুঝে, পরছুঃখ তারে সুজে; | 1 
[১ বুঝের সমানার্থক ও সহচর শব্দ, কিন্তু এখাঁনে শোভা পায় 
অর্থে ব্যবস্থত। ২ ভারতচন্ত্র ] 
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যেন্জন পথে ছড়ায় কাট!, তার যেন থাকে জুতা জাটা। 

যে-জন শেখে চুরি করতে, সে শেখে ফাঁসিতে মরতে । 

যে জানে না উত্তর পৃব, তার হয় সদাই শুভ। 

যে জীবের লেজ নেই, তার উপকার করতে নেই। 

যে জেতে সেহাসে। 

যে-ঝাড়ের বাঁশ ভুমি নাগাল যদি পাই। 

ঝাড়ে-মূলে আমি তবে আগুন লাগাই ॥ 
যে-ডালে বসে সে-ডাল কাটে১। 

[ ১ পা--যে-ডাঁল ধরে সে-ছাল ভাঁডে ] 

যে-ডালে ভর কবে, সে-ডাল ভেঙে পড়ে । 

[ ১ যে-ডালে কবৌ মো ভরে সে ডাল ভাঙ্গিয়া পড়ে, নাহি 
হেন ভাল যাত করে" বিসরামে”- শ্রীকুষ্ণকীর্তন ] 

যেতে ছাগল, আসতে পাগল ।১ 

[ ১ নং ১৮৪০ ] 

যে তোমাবে প্রেম শিখালে, তাবে তুমি খুব দেখালে ।১ 
[ ১ নিধু বাবু (রামনিধি গুপ্ত )] 

যেথা কবেন চণ্তীপাঠ, ভিটে বেচে বসান্ হাট ।১ 
[ ১ গিরিশ ঘোষের মায়াবসানে প্রযুক্ত ] 

যে থাকে কয়লার কাছে, ময়লার জাচ আছেই আছে। 

যে দাম টানে ইত্যাদি, নং ৩৯৯৪ দ্রষ্টব্য | 

যে-্দামে কেনা সে-দামে বিক্রি ।১ 

| ১ অর্থাৎ চোরাই মাল চুরি যাওয়া ] 

যে-দিকে জল পড়ে, সে-দিকে ছাতা! ধরে ।; 

[ ১ “যে বাগে পড়য়ে জল "দই বাগে ছাতা। ধরিয়া স্ববুদ্ধি 
লোক রক্ষা করে মাথা ।-_ঘনরাম চক্রবন্তী। “জলে ছাতা 
ধবি*_কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ। «যে দিগে পড়ে জল সেই 
দিগে ধবি ছাতি। তা নৈলে লোকে কেন বলবে মোবে 
রসবতী ॥,-নবনাটক ] 
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যে-দিকে ঝড় সে-দিকে টোকা১। 
[ ১ মাখালি, শুক্ষপত্রাদি নিশ্মিত ছত্র ] 

যেদিকে ঝোল যায়, সে-দিকে বেন্সনন ধায় । 
[১ বযঞ্ন, তরকারি ] 

যে-দিকে বাতাস আসে, সে-দিকে সরে বসে। 

যে-দিকে বাতাস, সে-দিকে পাল তোলা ৷ 

যে দিন জীচাই সে দিন ভাল ।১ 
[১ গিরিশ ঘোষের বলিদানে প্রযুক্ত ] 

যে-দিন যায় সে-দিন আসে না। 
[ ১ পা-ফেরে। ২ নং ৭২৯৩] 

যে-দিন যাঁয় সে-দিন ভালঃ । 

[১ পা--বড়] 

যে দিল অন্তরে ব্যথা, তার সঙ্গে কিসের কথা । 

যে ছুয়ে নেয় তারই গরু, যে পোষে তার নয়। 

যে দেখালে জো, সেই দেখায় ভে । . 

যে দেবতা গড়তে পারে, সে বাঁদরও গড়তে পারে ।) 

[১ নং ২৩৩৮, ৭৯১৫ ] 

যে দেয়১ ভাত শালা পানি শালি যম তারে পাড়ে গালি । 
[১ অর্থাৎ আগন্ধককে। ২ গৃহ বা আশ্রয়। ৩ শালি 
ধান ] 

যে-দেশে কাক নেই, সে-দেশে কি রাত পোহায় না। 
[১ পা-মোরগ ] 

যে-দেশে কাপড় নেই, সে-দেশে ধোপার কি।" 
| ১ নং ৪৭৪৯, ৭৫১০ ] 

যে-দেশে গাছ নেই, সে-দেশে এরগুই গাছ ।; 
[১ পা-নাই-দেশে এরগড গাছ, নাই-বনেঁ খটাশ বাঘ। 
সং--নিবস্তপাদপে দেশে এরখ্ো পি ভ্রমায়তে | নং ১১৯৮] 

যে-দেশে নাই গণক জ্যোতিষা, গোধূলি লগন, মাত্রা উধা।, 
[১ ডাকের বচন। শ্তভলগ্ন ও শুভযাত্রার ব্যবস্থা ] 
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যে-দেশে যে-ভাগা, হাত থাকতে পায়ে শাখা । 

যে-দেশে যা” ভাও", উপুড় করে বায় নাও১ । 
[ ১ভাব। ২ পা--মাথায় না, টোকা বাঁও ] 

যে ধান কাটে, সে মাষ কাটে । 

যে ধার করে, সে হঃখে মরে। 

যেন তেন প্রকারেণ কাধ্যসিদ্ধিরগরীয়সী | 

যেনা বোঝে টিপ টিপার ভাও ইতাঘি, নং ৫৭৪২ ডুব | 

যে-নারী দিনে নিদ্রা যায় ইত্যাদি, নং ৭২০ দ্রষ্টব্য । 

যে-নারী১ সতীনে পড়ে, তারে বিধি ভিন্ন গড়ে। 
[১ পামেয়ে, বেটা, ছুভী] 

যে না ভাবে আগে পিছে, সে আবাগার বাঁচা মিছে । 

যে না হল আপনায় রত, কেঁদে পিরীত বাড়াব কত ।, 
| ১ নং ৪৩৫৭, ৭৩৩৫ 1 

যে নিজে গরজী, তার আবার মরজি | 
[১ এ বিনতির আবশ্যক নাই, আমি নিজে গরজী আমার 
মরুজি কি'-নববিবিবিলাল ] 

যে পাত পাতে, সে হাত পাতে১। 
[ ১ নং ৮৬৭৩ ] 

৬৮৫ 

যে পাতে খায় সে পাতে ইত্যাদি, নং ৭৩০২ জষ্টব্য। 

যে-পাতে বেশি তরকারি, সে-পাঁত আগে আমারি | 

যে পালায়, যে ধরতে যায়, ছু'জনকেই দৌড়তে হয়। 

যে-পেটে ছেলে ধরে, সে পেট কি অল্পে ভরে । 

যে-বনে যাই সে-ফল খাই। 

যে বয় তার ছুনো বোঝা । 

যে বলে ছাড়, ঘরে র'ব না তার। 

যে বলে মরতে জানি, সমুদ্দর তার সীতার-পানি। 
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যে-বাঁড়ী দেখে পিটের গু'ড়ো। 
ছাড়ে না তার দরজার মুড়ো । 

[১ প্রান্ত ] 

যে১-বিয়ের যে*-মন্ত্র*। 
[১ পা-এই। ২ পা-এই । ৩ পাঁআচার ] 

যে ভানে ভান্ুক চাল হলেই হল। 

যেমন আউড়া১ নল, তেমন সু'ছরে* মুগ্ডর। 
[১ বাকা। ২ হ্থদুরে কাঠের তৈয়াৰি ] 

যেমন আদাড়ে কচু, তেমনি বাঁঘাটে তেঁতুল । 
[১ পা-যেমন তুমি বাঘা কচু, ত্তেমনি আমি গৌড়! তেঁতুল। 
নং ৭৪৩৯ ] 

যেমন আপন নীতি, পরে দেখে সেই,ব্বীতি ।১ 
[ ১ ভারতচন্দ্র ] 

যেমন উননমুখো! দেবতা ইত্যার্দি, নং ৮২৪ দ্রষ্টব্য । 

যেমন কন্ঠা ভান্গুমতী,, তেমন পাত্র মেধো* তাতী । 
[ ১ পাঁ-বপবতী। ২ পাজোলা ] 

যেমন কগ্যা মুঞ্জোদরী, তেমন পাত্র গৌরহরি। 
যেমন কন্তা৷ রেবতী, তেমন পাত্র গদাহাতী ৷ 

[১ গদা হাতে যাঁর, বলরাম, যিনি গণ্দাযুদ্ধে ছুর্য্যোধনের গুরু 

ছিলেন। পাঁঁ-ফকরে তাতী ] 

যেমন কপাল, তেমন গোপাল ।; 
[ ১ নূহ ১৩৭৮] 

যেমন কয়; তেমন নয় ।১ 

[ ১ নং ৫৫০৯, ৬৯৭৫ ] 

যেমন করে খণ, তেমন যায় দিন। 
যেমন কর্ম তেমনি ফল,+যেমন লাখি তেমনি পুঁড়। 

[১ “পেলাম ভাল প্রতিফল যেমন কর তমনি ফল+--দাশু 
বায়। “ছোড়াদের যেমল কর্ম তেমনি ফল”-+আলালের ঘরের 
হুলাল। “যেমন কর্ম তেমনি ফল নামে রসরাজের জুড়ি এক 
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পচালপোরা কাগজ বার কল্পেন”-হুতোম প্যাচান্ব নকৃশ!। 
বামনারায়ণ তর্করত্বের একটি নাটকের এইবপ নাষ। "আমি 
যেমন কম্ম করেছিলাম তার উপযুক্ত ফলও পেয়েছি" _বুড়ো 
শালিকের ঘাড়ে বৌ] 

যেমন কণ্ম১ তেমনি সাজা, পৌদেতে কীচকলা ভাজা । 
[ ১ পা-যেমন মজা | 

যেমন কলি, তেমন চলি ।, 
[ ১ পা-যেমন পডেছে কলি, তেমনি মত চলি (বাঁ বলি)] 

যেমন কুকুর তেমনি মুগ্ডর ।১ 

[১৪ যেমন কুকুর মুই তেমনি দুণ্ডর'--নীলদর্পণ। 
রামনারায়ণের নবনাটকে ও অস্ত বনস্থুর কপণের ধনে উদ্ধত। 
তা হলে যেমন কুকুর তেমনি মুগডর হয় বটে”--দিজেন্ত 
রায়ের বিরহ ] 

যেমন ক্ষেপা তেমনি ক্ষেপী, তুলো পি'জতে আনে ঢেঁকি । 
যেমন গর্ভ, তেমন খণ ।১ 

[ ১ অর্থাৎ আরম্তে স্থুখ পরে রেশ। 

যেমন গড়ন, তেমন করণ । 

যেমন গাওন! তেমন পাওনা । 

যেমন গাছ তার তেমনি তেউড়*। 
[১ চারা গাছ । গিরিশ ঘোষের হারানিধিতে- প্রযুক্ত ] 

যেমন গাদন তেমন নাদন। 

যেমন গাবর তেমন থাবড়। 
[ ১ নির্ধবোধ। নং ২৮৯৭ দ্রষ্টব্য ] 

যেমন গাল তেমন চড়। 

যেমন গুরু তেমন চেল, টক ঘোল তার ছেঁদা মালা১। 
[১ নং ৭০৮১] 

যেমন ঘর তেমন বর। 

যেমন ঘোড়ামুখো দেবতা, তেমন মাষকলাই আধার ।১ ' 
[১ নং ৮২৪] 

নং ২৪০৫ ] 
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বাংল। প্রবাদ 

যেমন চাষার বুদ্ধি বলে, পাড়ার্গায়ের মাঠে । 
নদী না দেখে নেওটা হয়ে ফাড়িয়ে আছে হাটে ॥ 

যেমন চোয়াড় তেমন গাল। 

যেমন জগন্নাথ, তেমনি স্ুুভদ্রো ১ 
[১ "যেমন দেবা তেমনি দেবী, যেমন জগন্নাথ তেমনি স্থভদ্রা 
যেমন জলধর তেমনি জগদস্বা'- নবীন তপস্থিনী ] 

যেমনটি যায় তেমনটি হয় না। 
যেমন তরবার তেমন দরবার । 

যেমন তেমন গড়, চুণবালি দিয়ে মোড়। 
যেমন তেমন ঘর; খান পীচ ছয় কর। 

যেমন তেমন চষ, মই দিয়ে, ঘষ। 
[ ১ “মই দেওয়া” অর্থের জন্য নং ৪৯৫৯ ছষ্টব্য ] 

যেমন তেমন চাকবি, ঘি ভাত। 

যেমন তেমন ছুই গাই, যেমন তেমন ছুই ভাই। 

যেমন তেমন, পোদের বামন । র্ 

[ ১ পোদ জাতির ব্রাহ্মণ ] 

যেমন তেমন বাড়, মাছ মেরে পাড় । 

যেমন তেমন বিয়ে, তিরিশ টাকার খিয়ে১। 

[১ বিয়ানত, ক্ষতি বাদ] 
যেমন তোমার কাজের আটা», তেমনি আমার মুড়ির কাঠা । 

[ ১ যত্ব, আগ্রহ । ২ কাজ অনুসারে মুড়ি-জলপানের পরিমাণ ] 
যেমন দাদা গুণমণি, ভেমনি বউ রাসমণি । 

যেমন দেয় তেমনি পায় । 
[১ অর্থাৎ পূর্বজন্মে। ২ এ জন্মে। [ষেমন দিয়েছিস্, 
তেমনি পেইছিদ্, ভাল দিয়ে আসতিস্ মন্ত্রীর মাগ হতে 
পেতিস্*স্নবীন তপশ্থিনী ] 

যেমন দেব! তেমনি দেবী. ৰ 
[১ 'ঘেমন দেবা তেমনি দেবী, ঠকচাচা ও ঠকচাচী দুজনেই 
রাজজোটক'-_-আলালের ঘরের দ্বগাল। ফুলীনকুলসরবান্বেও 



প্রবাদ-পংগ্রহ ৬৮৯ 

প্রযুক্ত । 'চুণোগলির সাহেব বিবি, যেমন দেবা তেমনি 
দেবী-্মনোমোহন বন্ধ । “যেমন দেবা তেমনি দেবী. যেমন 
জলধর তেমনি জগদস্বা”»-নবীন তপস্থিনী ] 

& যেমন দেবী, তেমনি বাহন ।১ 
[ ১ সংস্-যস্ দেবস্য মৃদ্ধরপং তথা ভূষণবাহনম্। অথবা--যাদুশী 
শীতনা দেবী তাদৃশং খরবাহনম্। “যেমন দেবতা যিনি 
সেই মৃত ভূষণ বাহন'-"ভারতচন্দ্র। "দেবতা যেমন বাহন 

৭৪৩১ 

তেমন জোটে,স্্দাশু রায় ] 

৭8৩২ যেমন নদের টাদ, তেমন মুখের ছাদ । 
৭৪৩৩ যেমন নেড়া তেমনি নেড়ী, বনপুই শাক, ছড়া হাঁড়ি১। 

[ ১ থে হাডিতে ছড়া দিবার জন্য গোবর জল থাকে ] 

"মুন পড়েছে কলি ইত্যাদি, নং ৭৪০১ দর্টব্য। 

৭৪8৩৪ যেমন পাপ তেমন তাপ। 

৭৪৩৫ যেমন পেত তেমনি পেতী ।১ 
| ১ নং ৮২৫৮) 

৭৪৩৬ যেমন বাঁদী তেমন চরক! । 

৭৪৩৭ যেমন বাপ তেমন বেটা? । 

৭৪৩৮ যেমন বিয়ে তেমনি বাদ্টি?। 
[১ পা--বাজনা 1 

৭৪৩৯ যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেতুল । 
| ১ নং ৭৩৯১ | 

৭8৪০ যেমন ভাগ্য গোপাল দাসের তেমনি গায়েন পাঁটু। 
আনতে বলেছি মিছরি, তবু এনে বসেছে কু ॥১ 

| ১ নং ৩৯০৫ ] 

৭88১ যেমন ভানু তেমনি হন ।, 
[ ১ রামায়ণে হনুমান সূর্যকে নগলদফা করিয়াছিল । ] 

৭৪৪২ যেমন ভোজন, তেমন দক্ষিণা ।১ 
[১ নং ৪০৭৮] 

৭৪৪৩ যেমন মতি তেমন গতি, কাচকলাট। ভগবতী ।১ 
[১ “আমার পুত্রের যেমন মতি তেমনি গতি হইম্াছে 

৪৪8 
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বাংলা প্রবাদ 

প্রবোধচন্দ্রিকা। যেন মতি তেন গতি'-কবিকল্বণ। কিরেছে 
ধেমন মতি তেমনি গতি'ঈশ্বর ৩ ] 

যেমন মন ভেমন ধন ।১ 

[১ পা-যার ষেমন মন তার তেমন ধন। লং ৭৩১০, 
৭৪৭৭ | “আপনার যেমন ষন তেমনি ধন মিলেচে+--বিয়ে- 
পাগলা বুড়ো। “তোমার যেমন মন তেমনি ধন হোক" 
লীলাবতী ] 

যেমন মনিব তেমন চাকর । 

যেমন মা তেমন ছা ।১ 

[ ১ নং ২৪৩৫ ] 

যেমন মা তেমন ঝি, তার বাড়া, নাতনীটি । 
[১ পাতিন গুণ তার ] 

যেমন রাজ্যে করি ঘর, নেঙটা হয়ে খাল পার। 

যেমন রাম তেমন সীতা, যেমন কানু তেমন রাধা । 
যেমন রোগ তেমন ওঝবা১। 

[১ পা--ওষুধ | নং ১২০১] 

যেমন শরা তেমনি হাঁড়ি, গ'ড়ে রেখেছে কুমোরবাড়ী | 

যেমন শুয়র তেমনি কাওরা, যেমন জল তেমনি কেওড়া । 

যেমন হাড়ি তেমন কড়ি। 

যেমন হাড়ি তেমন শরা১, যেমন নদী তেমন চড়া । 
[১ হইলেও হইতে পারে, যেমন হাড়ি তেষন পবা?--দাণ 
রায় । হ্াডির মুখের মত হয়ে গেল শরা'-_ রাষেশ্বরেব 
শিবায়ন | 'বেশ্তাও রসের ভরা, হাঁড়ির, মুখের শরা"- 
ঈশ্বর গুপ্ত। “আমি বল্ছি না যে আমি রূপসী, আমার যেমন ৯ 

» হাড়ি তেমনি সরা হয়েছে'_অমত বন্থর গ্রামাবিভ্রাট ] 
যেমন হুড়ক বাড়ী, তেমনি গোলাদার তারি 
যেমনি বাছা তেমনি আছে, অমনি পরাণ বেয়ে গেছে । 
যেমনে শোও তেমনে শোও, পৈথানে ছুই পা। 
যেমনের ঘরে তেমনি করে। ্ 
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যে মরবে আপন দোষে, কি করবে তার পরামর্শে | 

[১ পা--তার হরিহর দাসে। নং ৩৪৫৪ ] 

যে মরে সেই ভূত। 
যে-মাটিতে পড়ে লোক ওঠে তাই ধরে । 

[ ১ নবীন তপস্থিনী ] 

যে মারে তার দোষ নয়, যত দোষ ঢেলার । 

যে মারে সেই যম। 

যে-মুখে ছাগলদাড়ি, তাতে খাবে পানস্ুপারি। 

যে-মুড়োতে দাড়ায় সেই মুড়োই উঁচা । 
যে-মুরগী ডিম পাড়ে, সে-মুরগীর পৌদ জানে । 

যে-মেয়ে সতীনে পড়ে ইত্যাদি, নং ৭৩৭৫ দ্রষ্টব্য । 

যে যত বড়, সে তত ছোট। 

যে যা খায় তারই ঢে'কুর ওঠে ।১ 
[১ নং ৬৮৮৬ ] 

যে যা' চায় সে তা' পায়।১ 

[ ১ নং ৭০৮৬, ৭৪৭৫ ] 

যে যাতে রত, কহে১ তারি মত। 

[১ পা--ব্লবে] 

যেযায় লঙ্কায় সে হয় রাবণ।১ 

[১ পা-লঙ্কায় যে যায় সে রাবণ হয়। 

পাঠও দেখা যায় ] 

যে যার কপালে খায়, লোকে বলে- আমার খায়। 

যে যার সে তার। 

যে যারে দেখতে নারে, সে তারে হাটনায় খোড়ে।? 

[ ১ নবীন তৃপস্থিণীতে প্রযুক্ত ।--নং ৭২৪৩ ] 

যে যারে ধ্যায় সে তারে পায়।, 

[ ১ নং ৭০৮৬১ ৭৪৬৭ ] 

রাবণ স্থলে বাক্ষন 
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যে যারে ন! দেখতে পারে, তার ছায়! দেখলে লাখি মারে । 

যে যেমন তর তেমনি হয় । 

মনের গুণে ধন মিলে সর্ব শাস্ত্রে কয় ॥১ 
| ১ গং ৭৪৪৪ ] 

যে যেমন, তারে তেমন | 

যে রক্ষক সেই ভক্ষক 1, 

[১ বিক্ষক হযে এসেযেতুমি ভর্মক হতে পারবে না, কোন- 

মতেই না, এ আমি জানি-_-এরংচন্দ্রের চবিত্রহীন | নং ৭৫০৪] 

যে রাড়ের আছে মা, তারে ডাকতে হয় না । 

যে রাধুনী, তার পানের সাজেও বাঁধুনী । 

যে বাঁধে, সেও চুল বাধে ।১ 

[১ পাঁষে রাদে সে কি চুলবাধে না) বেটা রাখে, চুলও 
বাধে, ইত্যাদি! নং ৪৩৬৯ ] 

যে লেখে সরু তার হয় গরু, যে লেখে মোটা তাব হয় কোঠা।১ 
[১ পাগশালায় পড়য়াদেব হাতের লেখা সন্থপ্ধে 

যে-শবীরে দয়া নেই সেও কখনো শরীব। 

যুশকিলে যাঁর আসান নেই১ সেও কখনো পীর । 
[| ১ ন* 41০১3 ] 

ধে শেখালে ভু, তারেই দিলি ভূ ।১ 
[ ১ প্রবোধচন্ডিকা, দ্বিতীয় স্তবক প্রথম কুহমে, বিশবব্ক ও 

বিশ্বভুগুর গল্পে ইভাব তাতপর্য্য ডরষ্টব্য ] 

যে-শোলটি পালিয়ে যায়, সেইটি কি মস্ত নয়, 
[ ১ পাঁ_যে শোলটি পালায় সেইটি বড় বা জাঁগর ] 

যেষামন্তা গতিনান্তি তেষাং বারাঁণসী গতিঃ 
যে সতী, তাৰ চোখও নেই, কানও নেই ।+ 

[১ লং ৫৪৩৪, ৭৫৩৯ ] 

যে সয় সেই বয়।, 
[১ নং ৭১৮] 
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যেসয়মে রয়।, 

| ১ নং ৭০১৭৯, ৮২২৭০] 

যে-সরষেতে ভূত ছাড়ে, তারই ভেতর ভূত ।+ 
[১ নং৮২৩* ] 

যে সার খাবে, সে মাথও পাবে।, 

যে-সারী১ কাটন নাহি কাটে । 

রাঁতি পোহালে পোপানকে সাটে*। 

কিছু বলিতে ধায় বোষে, ডাক বলে_ পুরুষ দোষে ॥: 
[১ কুৎসিত | ২ শাসন কৰে । ৩ ডাকের বচন । অনুরূপ বচনের 

নির্দেশের জন্য নং ৭৭- দষ্টব্য ] 

সে তয় ঘবেব শক্ত ইত্যাি, নং ৭২১৫ দ্রষ্টব্য । 

যে-হাতে আছে চিনিব গন্ধ, সে-হাত চুষতে সবার আনন্দ । 

যৈসা কি তৈসা ।১ 
[ ১ গিবিশ ঘোষের একটি নাটকের নাম এইবপ ] 

যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে ।+ 

[ ১ ভার্ধা মে নটকী চেঘমহঞ্চ যবনাধমঃ | জামাত। হড ৬কশ্চৈৰ 
যোগ্যৎ যোগ্যেন যুজ্যতে ॥ ] 

যো যস্ত হৃছ্ধো ন হি তস্য দুরম্। 
যৌবন জোয়ারের পানি+, কাল থাকতে বুঝলে না নানী । 

[১ জোয়ারের পানি নারীর যৌবন, গেলে ন| ফিরিবে 
আর, চণ্ীদাস ] 

যৌবনে কুক্ুবীও ধনটা ৷" 
[১ খাস্বে বলেছে যৌবনে কুক্ধুরীও ধন্া”_বুডো শালিকের 
ঘাড়ে রে1] 

যৌবনের টস্টসানি নেইক কোন বস। 
কেবল পুরাণ টোলে কষ+ ॥ 

| ১ নং ৫১৭৮ ] 
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রইল ঝোল৷ শিকেয় তোল! । 

রক্তদস্তী কালী ।; 
[ ১ ব্যঙ্গে প্রযুক্ত হয়] 

রক্তবীজের ঝাড় বা বংশ ।১ 
[১ রক্তবীজ নামক অস্থরের রুক্তবিন্ু মাটিতে পড়িলেই 
তদাকার অন্তর উতৎপ্ন হয় বলিয়া ইহার বংশের ইয়ত্তা বা লোপ 
নাই। “নানা সাহেব দশ বারো বার মরে গ্যালেন, ধরা 
পড়লেন ও আবার রক্তবীজের মত বীচলেন'- হুতোম প্যাচার 

নকশা । 'লঙ্গীদের সংখ্যার হ্বীস নাই, রোজ রোজ র্ক্তবীজের 
গ্তায় বৃদ্ধি হইতে লাগিল'--আলালের ঘরের দুলাল। ররক্ত- 
বীজের বংশ, কত কাটবে ?--ছ্বিজেন্দ্ররায়ের মেবার পতন । 
“বেটার! যে যেখানে আছে বক্তবীজের মত এসে ছেঁকে ধরবে" 

শ্রীকান্ত ২য় পর্ব] 

রক্ষকে ভক্ষণ করে, কে তারে রাখতে পারে ।+ 

[ ১ নং ৭৪৭৯ ] 

রঘু, চৈতাং বলা * এ তিন কলির চেলা ।* 
[১ স্মার্ত রঘুনন্দন অথবা নৈয়াফ়িক রগ্ধুলাথ শিরোমণি । 
২ বৈষ্ণব চৈতন্য । পানিতে ( সনিত্যানন্দ )। ৩ কৌলীন্- 
প্রথার প্রবর্তক বল্লাল সেন। এ সম্বন্ধে একটি সংস্কৃত প্লোকও 
পাওয়া যায়, ষথা_-শিবোমণিশ্চ চৈতন্তো বল্লালো রঘুনন্দনঃ। 
লোকানাং ধশ্দনাশায় কলেঃ পুত্রচতুষ্টম্ ॥১ “হে বল্লাল, লোকে 
তোমাকে যে কলির চেল কহে তাহা যথার্--কুলীনকুল- 
সর্ববন্থ ] 

রঘু ঠাকুরকে খেলে বাঘে, নং ৭৮১৯ দ্রষ্টব্য । 

রদ্বুপতেঃ ক গতোত্তরকোশলা |, 

[১ বিঘুপতির সে উত্তরকোশলাই বা কোথাঃ/--মদ খাওয়া 

বড় ধা] 

রঘু ডাকাত | 

[১ নিভাকতায় ও দুরব্তপনায় প্রসিদ্ধ ] 

রঙ গেল, ঢঙ গেল, রস গেল দূর । 

নিধনের হাতে পড়ে দর্প হল চুর ॥ 
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রঙ থাকলে রাঙা; কড়ি, রঙ ফুরোলে* গড়াগড়ি 1 

[ ১ পা-রডের বা রঙ্গের বেলায় রাঁড বারাঙ্গ। ২ পা-রঙ্গ। 

৩ পানা থাকলে । ৪ রঙ্গের বেলা রাগে কডি এ তরাগের 
গুঁড়া _মাপিক গাঙ্গুলি ] 

রজকের লাভ কোথা উলঙ্গের কাছে। 
কাটা গাছে জল দিয়া ফল কিবা আছে ॥+ 

[১ ঈশ্বর গুপ্ত ।--নং ৪৭৪৯, ৭৩৬৭ ] 

রণমুখো সেপাই, ঘরমুখো বাঙালী । 
রতনগরার পেতেন১ পুত । 

[১ প্রেত বাভ়ৃত। ২ পা সন্তান ] 

রতন বাবুর১ নাতি স্বর্গে দেবে বাতি২ । 

[ ১ নড়ালের ছুর্দীন্ত জমীদার রতন রায়? ২ নং ৪৫৮৫ ] 

বতনে রতন চেনে। 

রথ দেখা কলা বেচা; 

[ ১ নং ২৬৬৮) ৫৯৭০) ৮২৪৪ 7 

রন্ধনে দ্রৌপদী, নং ৪২৯১ জুষ্টব্য। 

রহ্ধনের১ চাল চর্ববণে যায়। 
[ ১ পা-ভাতের। “চর্বণে উড়িঘ্বা গেল পাব্ধণের চালি-- 

ঈশ্বর গুপ্চ ] 

রন্ধগত শনি ।১ 
[১ নং ১১১৮| পপঞ্চমে মঙ্গল কার রন্ধগত শনি। কে দিল 
অনলে হাত, কে ধরিল ফণী ॥+ ] 

রমানাথের এ'ড়ে, বইবে না, বইতেও দেবে না ।- 
[১ “হেয়ার সাহেবের স্কুলের হেডমাষ্ীর জানতো, বড়মান্থষের 
ছেলে বমানাথের এড়ে, আপনারাও পড়বে না, কারে পড়তে 

দেবে না” সধবার একাদশী ] 
রৰি গুরু মঙ্গলের উধা, আর সব ফাসাফুসা২ 15 

[১ পা-দোম শুক্র । ২ পাতাতে না বিচারে কোন দিশ!। 

৩ খনার বচন । যাত্রার শুভদিন নির্ণয় ] 
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রসিকে রসিক চেন্সে, ভোমরায় চেনে মধু। 
অজ্াাত্যা বাঙালে চেনে খোরাভরা কছু+ ॥ 

[১ নং৮১৪৪] 

রসিকের স্থানে হয় রসের বিস্তার ।১ 
[ ১ ভারতচজ্জ ] 

রস্ন বলে__কীচকলা ভাই, তোমার বড় খোসা । 

রস্থন বলে-_-পেয়াজ ভাই, তোর গায়ের গন্ধে মরে যাই। 

রনুয়ে বাসন, পুজাও করে। 

রসের ঘরেই গৌর নাচে। 
রসের নাগর রূপের সাগর, যদি কড়ি পাই+ । 

আদর ক'রে করি তারে বাপের জামাই ॥ 
[ ১ পা--রসিক নাগর রসের সাগর যদি ধন পাই (শবীন 
তপন্থিনীতে )] 

রসের সার চুটকি। 
রাই কুড়িয়ে বেল।, 

| ১ নং ৩৮১৮ ] 

রা করে না যে, চোরের সর্দাব সে। 

রাক্ষমের ওপর খোকস । 

রাক্ষসের মাছি খাওয়া । 

বাথ নিয়ে তোর শালীকে মধ্যস্থ, নং ৭৮৯৮ প্রবাদের ভুল বপাস্তর 
বলিয়৷ মনে হয়। 

রাখ গে যা তুই শিকেয় তুলে, কত খাবে তোর বাগদী জেলে । 

রাখবারও ধন নয়, পাঠাবারও মন নয়।১ র 
[১ অর্থাৎ বিবাহের পর শ্বশুরবাভী গমনোগ্যতা কাঠা 7 

রাখালসভাতে যা” রাজসভাতেও তা” । 

রাখালের হাতে শালগ্রাম, নং ৩০০১ দ্রষ্টব্য । 

রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ১ রাখে কে। 
[১ পা-গোৌঁপাই। প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের সিশদুরকোটায় প্রযুক্ত] 

ৃ 
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রাগ করলে ভাগ হারায় । 

রাগ ক'রে ঘরের ভাত বেশি ক'রে খাওয়ান । 
[১ "আব সব দেবতার! মুখ হাড়ি করিয়া থাকেন, পাকুন । 
ঘরের ভাত বেশি করিয়া খাবেন” ব্রেলোক্য মুখোপাধ্যায়ের 
নয়নটার্দের ব্যবসা । “মনে ক'রে ঘবের ভাত বেশি কবে 

খাবে--অমুত বসুর সাঁব।স আটাশ ] 

বাগটুকুও (বা রাগখানিও ) আছে, ভাগটুকুও (বা স্থখখানি 9) 
আছে, নং ৬০৭০ দ্রগ্ঘব্য । 

রাগ, না, চগ্ডাল। 

রাগী মানুষের চোখও নেই, কানও নেই ।১ 
| ১ নং ৫3৩9, ৭৪৮৮ ] 

রাগে বাঁজী পুত বিইয়েছে । 

রাগের ঘরে বাবো দেবতা খাটে । 

বাগের চোটে বকনা ফাটে । 

বাঘব-বোয়াল ।১ 

[ ১ প্রকাণ্ড মা) যার গ্রাস ও উদর বড। নং ৩০৩৭। 

“মেয়ে মানুষ সম্বন্ধে জমীদাব খুডে। আমার রাঘববোয়াল”-- 
অমৃত বসব বাঁজা বাহাছুর। শ্গিনেছি ব্যাটা রাখববোয়াল, যা 
পায় তা আডে গেলে” গিরিশ ঘোষের হানানিধি ] 

রাঘব রায়ের১ কাল। 

[ কষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ রাজার । 'কুষ্ণনগবের রাজা রাঘব বায় 
বহুকাল পূর্বে রাজত্ব পান, এ জন্য সংকেতে বলে রাঁঘবরায়ের 
কালে পড়ে আছে অর্থাৎ বুকাল আছে'--লও সাহেবের ব্যাখ্যা] 

রাঙা টাকা তামায় ভরা ।১ 
[১ হুতোম প্যাচার নকৃশায় প্রযুক্ত । নং ২৫৩১] 

রাঙা মূলা ।১ 
[ ১ দেখিতে ভাঁল খাইতে ঝাল ] 

রাজমাধবী রাজার ঝি, গেরো দে' আশে-পাশে। 
ছুধের সর গলায় বাধে, ভুধ দেখলে বমি আসে ॥ 
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রাঁজযোটক ।১ 

[১ বর ও কনের সর্ধতোভাবে জ্যোতিষিক শুভ বাশি যোগ। 
ঠিকচাচা ও ঠকচাচী দুজনেই বাক্গজোটক'-_আলালের ঘবের 
ছুলাল। “আপনি চম্পকলতার যোগ্য তরু, রাজষোটক 
হয়েচে'--বিয়েপাগলা। বুড়ো । বির-কনেতে রাজ-যোটক”_- 
গিরিশ ঘোষের বড়দিনের বখশিশ ] 

রাজসভা৷ দেখলে পরে কৌচ বাগ্লো৷ চরে €)। 
কোকিলের ধ্বনি শুনে পেঁচা ডেকে মরে ॥ 

রাজহাসের পা দেখে বকের নেঙা-পেঙা । 

তোর পা যেমন তেমন, আমার পা ঢেডা ॥ 

রাজাকে কড়ি, মড়াকে দড়ি, না দিলে এড়ান নাই । 
রাজা খায় কি? ঘি। ঘিনা থাকলে? আঙুল চোষে। 

রাজা, খায় ডেড়ে২ গণক খায় ভে'ড়ে*। 

[১ পাঁ_পুরুত। ২ দেড়গুণ করিয়া) অর্থাৎ “ডেডে মুষে' 
সর্বতোভাবে শোষণ করিয়া। এই অর্থে প্রয়োগ ঘখা--যে 
সব অর্থ দান দিতেছ, ডেড়ে করে কেড়ে অধুনবে শেষে'-দাশু 
রায়। পূর্ববঙ্গের পাঠ-_দাইর! (সদাবী করিয়])। ৩ ভাড়াইয়া, 
প্রতারণা করিয়া । পূর্বাবঙ্গের পাঠ--ভাইভা ( স্ঠকাইয়া )] 

রাজা গেল পানে» শৃম্ত হল দেশ । 

মাঝখানে বসে আছে নেড়া দরবেশ ॥ 

[ ১ বাণিজ্যে । অথবা, পত্তনে বা নগরে ] 

রাজাজী আর পঞ্চ তেলী ।, 
[ ১ নং ২০৪৮ ] 

রাজাতে কাটিবে শির, কি করিবে কোন্ বীর | 
রাজা তেজচন্দ্র; আর কি। 

[১ বর্ধমানের রাজা, মানী ও অহঙ্কারী কিন্ত দাতা ও শৌখিন 
বলিয়া প্রসিদ্ধ ] 

রাজ থাকতে* কৌটালের দোহাই । 
[ ১ পা-রাজা শিক্পরে ] 
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রাজাদের ঘুড়ী, এক বিয়ানে বুড়ী । 

রাজ। ধন বিলান অন্দরে, কুড়ান কে? না, রাণী । 

রাজা নবকৃষ্ণ* আর কি।১ 

[১ শোভাবাজারের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, তংকালীন 
প্রতিপত্তির জন্য প্রনিদ্ধ ] 

রাজা, না, গোজ।। 

রাজা-নামের কিছু হল না, কুকুর মেরে ফাসি গেল । 

রাজ! বিনা রাজ্যনাশ | 

বাজা-বেচী শোষে ইত্যাদি নং ১৬৭১ ভষ্টব্য। 

রাজ! মারে, দোহাই দেব কাবে।১ 
| ১ নং ২৫২১১ ৫৭৩৫ ] 

বাজ! যদি করে পাপ, প্রজার ঘটে মনস্তাপ। 

রাজা যম উভয়ে বিরুদ্ধ। 

রাজায় বাজায় দেখ! । 

রাজায় বাজায় বাধে রণ, উল্ুখড়েব হয় মরণ” । 

[১ পাঁ_বাঙ্গায় বাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখীগডার প্রাণ যায়।__ 
গিরিশ ঘোষের আবু হোদেনে | নং ৫৫৪৪, ৭৮ ৭) 

রাজা যেমন গবচন্দর, পাত্র তার তেমনি । 

তাত-গাড়েতে১ পড়ে ঘোড়া, ঘাড় কাত. তাই অমনি ॥ 

| ১ নিয়ে পা ঝুলাইয়া বসিবার জন্ত গাড বা গর্ত। “ঘোর 
ঘুমে তীতগাডে তাতি পড়ে ঢুলে'_ ঘনরাম চত্রবত্তী ] 

বাজার আঙল মোটা, তাই দেয় ফোঁটা-ফৌট।। 

রাজারও রেয়েত১ নয়; সাধুরও* খাতক নয়।* 

[ ১ পা-প্রজা। ২ পাঁঁমহাজনেরও । ও “আমি বাজারও 
রেয়েত নই, সেধেবও খাতক নই -কুলীনকুলসর্ববন্থ ] 

রাঙ্গার কাছে সাজা ইত্যাদি, নং ৮১১৯ ভ্রষ্টব্য | 

রাজার ঘরে মোতির রাট১। 
[ ১ অভাব ] 
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বাংল। প্রবাদ 

রাজার ঘরের ঘি, জাচল পেতে নিই। 

রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট, গৃহিণীর দোষে গৃহ নষ্ট) । 
[১ নং ১৩৫৩ ২৫২৭ ] 

রাজার নন্দিনী প্যারী, যা' করে তা শোভা পায়।১ « 

[ ১ রাজার মেয়ে হয়ে প্যাবী যা করিস তা শোভা পায়'-- 

মধুস্থদনশ কান ] 

রাজার পাপে; বাজ্য নষ্ট, লক্ষ্মী পালায় ডরে। 

স্ত্রীর দোষে স্বামীর কষ্ট, ভাত নেই ঘরে ॥২ 
[১ পাদোষে। ২ 'বাজাব পাপে বাজ্য নই, প্রজা কষ্ট 
পায়। গুহিণীর পাপে গৃতস্থ নষ্ট, লক্ষ্মী ত ত্যজায় ॥"--. 
কবিচগ্রের রামায়ণ । বাজার পাপে রাজা নষ্ট ভাবি চাহ মনে। 
স্তিবি পাপে গৃহলক্্ী পলায়ে আপনে "-গোপীচন্দ্রের 
পাচালী। 'গৃহিণীব পাপ পুণ্য গৃহ থাকে মজে ভারতচন্দ্র ] 

রাজার পুতে বাঘ মেরে মুখে করে না বা। 

তাতীর পুতে ছাগ মেরে নাচতে তোলে পা” ॥ 
[ ১ পা-ফাদে দেয় পা] 

রাজার বাড়ী চুরি হল, পুকুরপাড়ে সিদ । 

রাজার-.বাড়ী চুরি, হারি কি পারি। 
রাজার বাড়ীর চেড়ী, দিনে সাতখান শাড়ি । 
রাজার বাঁদর। 

রাজার বেট! সিনান করে, তার নেঙটি শুকায় না। 
রাজারাজডার ভালবাস গেরস্থের থামীপোধা, নং ৫৪৪২ গুষ্টব্য ৷ 

রাজার মাকে লোকে আড়ালে বলে ডান।১ 

[১ “তুমি বলবে, আভালে বাঙ্গার মাকেও ভান বলে'-- 
শবুৎচন্দ্রের পল্পীসমাজ ] 

রাঁজার মাটি, বেশ্যার পাটি। 
রাজার মা, বিইয়েছেন যে কাকের ছা! । 
রাজার ম1১ ভিক্ষা মাগে। 

[১ পা--লক্গীর মা বা পো] 
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রাজার মায়ের সাজের কথা, কীথায় ঘুঙর বাজে । 
রাজার যুবরাজ, মোহন্তের চেলা। 

ফলনীর জামাই, এ নয় ভালা । 

[১ অমুকের জামাই এই পরিচয় ] 

বাজার যে রাজ্যপাট, ক'দিন সে রয় ঠাট। 

রাজার লাগি রাণী, কাঙালের লাগি কাঠকুড়ানী । 
রাজার রাজ্যপ।ট, গরীবের শাকভাত১ । 

[১ পা-যুগীর ঝুলিকাথা ] 

রাজার রাণী, কানার কানী ।১ 

[ ১ মাবাঁী-কানীকো কানা প্যাবা, নাণকে। রাণা প্যাবা ] 

বাজার স্থখে বনবাস, কি করে তুলা কাপাস। 

রাজার সুখে রাজ্যবাস, স্ত্রীর সুখে গৃহে বাস । 
রাজার হল বাজ্যপাট, যেন নাটুয়ার নাট। 
রাজার হাল স্বর্গে বয়, এক বলতে শতেক হয়। 

রাজা বড বউ ইত্যাদি, নং £৩৭৯ ছষ্টব্য | 

ণ৩ ১. 

রশড় ঘটিয়ে চড খাওয়া ॥১ 

[১ মিছে কেন চড় খাই বড় খেটাইযে-উশন গ্রপ্ঠ ] 
রাঁড়কে রাড়, ষাডকে ষাঁড় বল! দায়। 

| ১ পাড়ের মেয়েকে তুই বা কাড়ি নাই রামেশ্বরের 
শিবায়ন ] 

রাঁড়ী বেটার বিয়েব শখ, উনায়১ রসের কত মক । 
| ১ গ'লে পড়ে] 

রাঁড়ীর ভাগ্যে হাটেও সি'দূর নেই। 
রাড়ীর, কেন মাছের চিন্তা । 

[ ১ বিধবার ] 

রশড়ীর বেটা গোবিন্দ, পেট ভরলেই আনন্দ । 
[ ১ নং ৫২০৪ ] 

রাড়ীর স্বপন পাঁজ আর তুলো । 
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রাড়ী হয়ে ভোগ বালাই, ডাক বলে-_আগে তারে সামলাই ।১ 
[ ১ ডাকের বচন ] 

রাড়ের ধন শরার লোণঃ। 
[১ লবণ] 

বাড়ের পুঁজি । 
রাড, না, চোয়াড়। 

[ ১ অতি নীচ কুলে জন্ম জাতিতে চোয়াড। কেহ না পরশ 
করে, লোকে বলে রা ॥--কবিকঙ্কণ। “তু রাঁঢ চোয়্াড় তোকে 

সব কর্ম খাটে_-ঘনরাম চক্রবত্তাঁ ] 

রাণী ভবানী আর ফুলী জেলেনী ।১ 
[১ নং ২০৫১] 

বাত-উপাসে হাতীও পড়ে । 

রাত গেলে কি করবে চাদে ইত্যাদি, নং ৩৩৮৪ দ্রষ্টবা। 

রাত পোহালে বিষু৯, ঘরে নাই কিছু। 
[১ বিষুব সংক্রাস্তি ] 

বাতারাতি বড়মানুষ হওয়া ।১ 
[ $ আসল মতলব এই, পরের স্বন্ধে ভোগ করিয়া রাতারাতি 
বডমাহুষ হইব*--আলালের ঘরের দুলাল ] 

রাতারাতি বামনা হল মহারাজ | 
[ ১ রহ্থয়ে বামূনকে গৌরবে মহারাজ বলা হয় 

রাতের বেলা ভূতের ভয়, দিনের বেলা কিছু নয়। 
রাত্রৌ দণ্ডী, দিবা ছত্রী। 

রাঁধতে দেরি সয় ত বাড়তে দেরি সয় না১। 

[১ প1-রারা (বা রাধতে ) সয়, বাড়া (বা ীভতে) সয় না] 
রাধা ভাতে বাঁধা উপোস। 

রাধুনী বামুনের জুতা পায়। 
রাঁধুনী যে ভাত পায় না, বেরাল কাদে কোণে বাসে। 
রাধুনীর সঙ্গে পিরীত থাকলে ভোজনেতে নুগ। 
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রান্না খেতে কান্না পায়। 

রান্নাঘরে যার বাস, তার অঙ্গে ধোয়ার বাস । 
[১ গন্ধ | 

৯ রালায় প্রাণ ভুড়োয়, গা'ময় হলুদ । 

রাবণমুখী হয়ে তেড়ে যাওয়া । 
রাবণের গুণ্ি, বা, রাবণের সংসার ১। 

[ ১ অর্থাৎ বৃহৎ পরিবার । কারণ রাবণের নাকি এক লক্ষ 
পুত্র ও সওয়! লক্ষ নাতি! (নং ৫৩৭১)। “আত্মারাম বাবুর 
সংসার বাঁবণের সংসার বলে হয়'্পছুতোম প্যাচার নকৃশা। ওর 
মামাদের বাবণের গুষ্টি, একটা করে মরতে পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে 
যাবেশ্গিরিশ ঘোষের শাস্তি কি শাস্তি] 

 ব্লাৰণের চুলো। বাঃ রাবণের চিতা১। 
[ ১ অনির্বাণ | “সদ! চিতে জ্বলছে রাবণের চিতে--দাশ্ু রায়। 
'সংসার তো নয়, রাবণের চুলো, দিবানিশিই জ্বলছে*-- 
নবনাটক। “আমীর জীবন যে বাবণের চিলু হয়েছে». 
লীলাবতী। ( "চিল, পাঠ কেরীর কথোপকথনে )। “দিনরাত্তির 
রাবণের চুলো জলেই আছে"__নৃত্যগোপাল রায়ের হরিশ্ন্্র। 
“আমার এ যন্ত্রণা রাবণের চিতার মত জলুক*--গিবিশ ঘোষের 
মায়াবসান ] 

রাবণের দোষে হয় সমূদ্র-বন্ধন 1১ 
[১ সং-দশীনলো হরে সীতা বন্ধনং শ্যান্মহোদধেঃ | রাবণের 
দোষে যেন সিন্ধুব বন্ধন*+--ভারতচন্দ্র। 'জলধি-বন্ধন যেমন 
রাবণের দোষে" দাশু রায় ] 

রাবণের পুরী ছারখার । 
রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি ।, 

[১ রামের হস্তে নিহত হওয়া রাবণ স্বর্গের সিঁড়ির কল্পনা 
পূর্ণ করিতে পারেন নাই !-নং ৮৫২১] 

রাবণের হাতে যথা মারীচ কুরঙ্গ । 
[ ১ “না ধরিলে রাজা বধে, ধাঁরলে ভূজঙ্গ । সীতার হরণে যেন 
মারীচ কুরঙ্গ 1” -ভারতচন্ত্র। নং ৬৭৪৯, ৭৬৫৩ ] 

রা, বা, নারী, কায়েতের বৈরীৎ। 
[১কোলাহল। ২বাতাস। ৩ লিখনপঠনে ব্যাঘাত ] 
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রাম কামারের ধন রাম কামারেই গেল । 

রাম*খোৌদা ।১ 

[১ অর্থাৎ যে হিন্দু বা মুসলমান অগ্ ধর্মাবলন্বীর দেবতা না 
মানিলেও বিপদে পড়িয়া মানত করে বাশিন্লি দেয়। এব রাম? ও 
খোদা, এই ছুইকে স্মরণ করে। ভারতী, ১৩০৪, প্র ১৪৬ 

দ্রষ্টব্য ] 

রামচাদে তেতুল খায়, শ্যামর্টাদে বাড়ি মারে। 
রামচাদে তেতো খায়, শ্যামচাদে জ্বরে মরে । 

রামছাগলের গলায় নুন্ন,ড়ি; । 
[১ ঘুষ্টি ] 

রামদাসেব মা, কথার ফাদ জান, কাজের ছাদ জান না। 

রামনাম মুখে, ছুরি রেখে বুকে, নং ৫৩৯৫ জবা । 

রামনামে ভূত পালায়। 

রাম না হতে রামায়ণ |, 

| ১ “এ সিদ্ধান্ত অনেকধিন পুর্ধেই করা ছিল ' বাম | হতে 
ঘবেব নধীন রামায়ণ হইয়্াছিল'--আলালের ছুলাল। 

তপস্বিনীতেও প্রযুক্ত । 'বাবাজীবন ঘে রাম না হতেই 
বামায়ণ সেবে বসে আছেন, তা ত কর্তাব খবব নেই'__ প্রভাত 
মুখোপাধ্যায়ের গহনার বাক্স ] 

রাম না হতে রামের মা।+ 

[১ নং ৪৬০৬ ] 

রাম বলা, ধুতি তোলা ১, ছু'দিক কি সাজে । 
[ ১ অর্থাৎ নদীপার হইবার সময় ] 

রাম ভজি কি রহিম ভজি | 

রাম মারল কড়ি, স্ুজো গেল ফাঁসি। 

রাম রহিম কালী, ভেদ করলেই ম'লি। 

রামপ্াজা |; 

[১ “পেড়াপেডি হলে দেশে সরে পড়েন-্*য়েখানে রামরাজ্য” 
স্প্ছতোম প্যাচার নকশা । পন্তনির আগে এ তো বামরাজা 
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ছিল'--নীলদর্পণ। “কাল থেকে আমার বরামরাজা, --অমুত 
বন্গুর চোরের উপর বাটপাডি। এখন নিশ্চিন্ত রামবাঙ্ ভোগ 
করুন'--গিবিশ ঘোষের প্রফুল্প ] 

৯ রাম-রাবণের যুদ্ধ 1১ 

[১ "পাচী আবাগী জামাই-বাবিকে রাম-রাবণের যুদ্ধ করচে, 
জামাই বারিক ] 

রাম লক্ষ্মণ ছু'টি ভাই, রথে চ'ড়ে স্বর্গে যাই। 
রামা, তলে নেঙটি উপরে জামা । 

বাম! ধোপ, শ্যামা ধোপা, সব বেটারই এক চোপা । 

রাম! মাব খায়, গোবিন্দ কেঁকায়। 

বামায়ণেব মধ্যে বানবেব১ কচকচি। 
[ ১ প1--ভতের ] 

বাব কিবা কাঃকাটা ইত্যাদি, নং ২০৫৩ উষ্টবা। 

বামু বলে-গ্ঠামু ভায়া, তুমি নাকি পাগল হয়েছ। 
বামে মাঝলেও মবব ১ বাবণে মাবলে৪ মরব১ ।২ 

| ১:প1-মবি ১ মাঁপবে। লীতাহরণে মীরীচের উক্তি । ২ 
“মুই গ্যাখলাম বা.ম মাল্লেও মরিছি, রাবণে মাল্সেও মরিছি'-- 

দ্বিজেন্দ্র রায়েৰ বিব্হ | বামে মারিলেও মবিব, রাবণে মারিলেও 
মরি প্রভাত মুখোপাধ্যাযেব হুলভাঙ্গা। নং ৬৭৪৯ 
৭৬৩০ ] 

রামের কুড়ে, লক্ষ্মণেব কুড়ে, কিসের কুড়ে মোর গেল উড়ে১। 
| ১ পাঁ-উড়ে গেল মোর কিসের কুড়ে ] 

রামেব বাণে মরা ভাল, বারের দাতখিচুনি সয় না । 
_ বামেব ভাই লক্ষণ আর কি। 

রামের হনুমান । 

রাম তাস জোরের লাঠি, তিন নিয়ে পানিহাটি । 
রাস্তাবেড়ান কাপড়ে ঠাকুরঘরে ঠা ।+ 

[১ 'বাস্তাবেড।ন কাপড়ে ঠাঙ্রঘরে এইছিস্--অমৃত বন্থর 
ডিস্মিশ । নং ৬৯০ ] 

8৫ 
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পাস্ছর গ্রাস ।১ 

[১ তুই ত ভাই কৃষ্ণপক্ষে, আমি যে একেবারে রাহুগ্রাসে 
পড়েছি'-সনবনাটক ] 

রীত দস্তর কসি, তবে দগ্তরে রসি । 

রীষে; মরে রীষভরা, বিষে মরে সাপ । 

স্তীনের রীষে মরে সতীনের বাপ ॥ 

[১ ঈধাম়্] 

রুই মাছ জালে পঃডে ইত্যাদি, নং ৫১৪৬ জরষ্টব্য | 

রুইয়ের মুড়ে! কেটো মুড়ো, দাও আমার পাতে । 

আড়ের মুড়ে! ঘিয়ের মুড়ো, দাও জামাইয়ের পাতে ॥ 

রুক্ষ মাথায় তেল দেয় না, তেলা মাথায় তেল ।* 

[ ১ নং ৩৮৮৫ ] 

রুচে ত পঁচে১ খাও মন চলে ত চলে যা” । 

[ ১ পা-পচে ( অর্থাৎ হজম হয় ) ] 

রুধির নিয়ে ব্ষিয়। 

রুষবেম১ জামাই, নেবেন ঝি, এর বাড়া আর করবেন কিৎ।* 
[ ১ পা--আসবেন। ২ পাঁক্গামাইয়ের বাগে করবে কি। ৩ 
নং ৩৪৪৩ ] 

রূপ নিয়ে কি ধুয়ে খাবে, চুল নিয়ে কি পেতে শোবে১। 
[ ১ পা-গুণ থাকে ত তরে খাবে । নং ১৯৭১] 

রূপার তীরে পাথর ছেঁদে। 

রূপের ঢলঢল পশরা, কেঁদে ম'লে। কালো ছড়োরা | 

রূপে মারি লাথি, গুণে ধরি ছাতি । 
রূপের গরব ক'রে না, পেছন দিকে ধারে! না 
রূপের ডালি, বা রূপের ধুচুনী। 
রূপের বালাই নিয়ে মরা |» 

[ 5 কেহ কহে, দেখ সথি, নিরখি জুড়াল আ্বাখি, ক্ষপের বালাই 
নিয়ে মরি'দাশ বায় । নং ৫৭৫৯ ] 
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রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরব্বতী 1১ 
[ ১ ভারতচন্দ্র ] 

রেওর১ স্বর্গে চিড়ে দই । 
[ ১ রেও ভাটের] 

রেতে মশা, দিনে মাছি, এই তাড়িয়ে কলকাতায় আছি ।১ 
[১ ঈশ্বর প্প্ত। অন্যত্র--“কি কব ঢুঃখের দশা, দিনে মাছি 
রেতে মশা, ছুই কালে বন্ধু দুই জন। এখধ্যায় ভাধ্যার প্রায় 
ছাঁবপোক| এঠে গায়, প্রতিক্ষণ করে আলিঙ্গন'-- ঈশ্বর 
গুপ্প ] 

বেঁধে বেডে ম'লো ছুয়ো» হাত নেডে পবনালো ২ সুয়োৎ। 
[ ১ প1-খেটে খেটে মরল ছুয়ে!) খেটে মালো ছুয়োরাণী। ২ 
প্রসব হইল, অনেকব মঙে-পরিবেশ করিল। ৩ পা_ 
সযোরাণী , সোহগিনী ] 

বৌকা১ কড়ি, চোখ।” মাল ।” 

[১ নগদ। ২ খাটি, বিশুদ্। 

দেয য'পা পাষ তালা” নবনাটক ] 

বোগ মুড়িতে আব ভূঁডিতে ।? 
| ১ নং ৬৮৫৬ ] 

রোগ হলে দেবতাৰ দোহাই । 

বোগ হলে বিকাব হবে১। 
[১ এক দোষ হইতে অন্ত বা বহু দোষ ] 

রোগা চড্রয়েব মুলুক জোড়া বাসা । 

বোগা ঢালীব১ লন্বা খাড়া । 
[১ ঢ।পবিশিষ্ট সৈন্যের ] 

রোগা সন্ধ্যাসী বালে ভরা । 

রোগী এখন তখন, বোজা১ ছ'মাসের পথ ।২ 

[১ পা-ওষুধ। ২ সীসে সঞ্জো দেসন্তরে বেজ্জ (শীষে সর্প! 

দেশীন্তরে বৈদ্ঃ )-কপুরমঞ্জরী। নং ৩১৫, ৭২৮৯ ] 

রোগী এড়ে বিছানা কৌতায়। 

৩ “বোকা কড়ি চোখা মাল 
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রোগী তুষ্ট অন্বলে৯ সন্গ্যাসী তুষ্ট কম্বলে। 
[১ নং ১৫৫) ৩৫০৩] 

রোগী মরে ঘরে, ওষুধ আছে সাগরে ।১ 

[ ১ “ওয়েলস জজের মুখধোগের চিকিৎসা করবার জন্যে সভা 
করা হবে--ওযুধ সাগরে বয়েডেছতোম প্যাচার নকৃশী। নং 

৩১৫) ৭৬৮৬ ] 

রোগী যেন নিম খায় মুদিয়া নয়ন।১ 
[ ১ ভাঁপতচচ্দ্র। নব্নাটকে উদ্ধত। “রোগী যেন বোগের 
দায় নয়ন মুদে নিম খাধ'-দাশু রায়] 

রোগীর যেমন ওষুধ খাওয়া, বেগারের পুণ্যে গঙ্গ। নাওয়া১ | 
| ১ নং ৫৯৭০ ] 

রোগের শেষ, আগুনের শেষ, শক্রর শেষ» ঝণের শেষ, 

এ সবাব শেষ রাখতে নেই 1২ 
[১ পারণের শ্ষে। ২ পধবনাশ কবিবে খণ অখ্রি আর 
ব্যাধি” পুনশ্চ ব্যাধি অধ্রি বিপু খণ একই সমানা-কাশিনাম 
দাস। “রোগ ঝণ রিপু না পাখিব আ্মনশেবে ঘনবাম 
চঞ্বন্তী | 'ব্যাবিশেষ শরুশেষ বাখ। বিধি নয় মাণিক 
গান্থলি। ণশেষ রোঁগশেষ শক্রশেষ যেমন হয 
প্রবোধচন্দ্রিকা। “আগুনের শেষ, খণের শেষ) আবাব শক্রর 
শেষ কখনো রাখিল নে'-শরতচন্দ্রেব পলীস্মাজ | ন" ১৫) 
৭৮৩৫ ] 

রোগে রূপ নষ্ট কৌদলে জাত নষ্ট। 

রোজার ঘাড়ে বোঝা ১। 

[১ অর্থাং ভূতের বোঝা । পা-ভৃত। নং ১২১৭। 

“কবিরাজ মামা, আমাকে গঙ্গা পাঠাইতে মলিধি দিয়াছিলে, 
এক্ষণে রোজার ঘাড়ে বোঝা'আলালের ঘরেরু ছুলাল। "আহা 
বেশ হয়, রোজার ঘাড়ে বোঝা, উকীলের জেল'--গিরিশ 
ঘোষের মায়াবসান ] 

রোঁদের তাত সয়১, বালির তাত সয় না ।? 

[১ পা--মাথায় সয়া ২ পা-পায়ে সয়। ও ক্ষ্যির চেয়ে 
বালির তাতেই বেশি ফোঙ্া পড়ে'--শরৎচন্দ্রের স্বামী । 
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“বোদের চেয়ে লোকে তপ্ত বাঁপিকে ডবায়'--দ্বিজেন্দ্র পায়ের 
কন্ধি অবতার ] 

রোদের বেল! হেলায় যায়, বুষ্টিব বেলা ঘর ছায়। 

লক্কা: পায়রা । 

[ ১ স্বীতপুচ্ছ ৪ গব্বিত ] 

লক্কাই লাটু,ব ( বা লাটিমের ) মত ঘোরা ।১ 
[১ “প্রণান অধ্যক্ষ বীপরূধণ বাবু লক্কাই লাটুর মত ঘুবে 
বেডাচ্চেশ'-5/তভাম প্যাচাব নকৃএ1] 

লক্ষ বাটুল, পক্ষ তীব*, তবে হয় হাত থির । 
[১ এক পক্ষ কাল তার ছোড়া অভ্যাস ] 

লক্ষ্মণ সাহা আব লক্ষ্মণ হাড়ী ৷ 

লক্ষণের ফল ধর! ।১ 

[১ ধনব।মেব সময় শাকি বামচন্দ্র পক্ষমণকে প্রতিদিন একটি 
করিয়া ফল দিয়াছিলেন, কিন্ত খাইতে বলেন নাই । তাই তিনি, 
তাহা তুলিয়া রাখিয়! চৌদ্দ বংসর উপবাসী ছিলেন! দাশুবায়ের 
পাঁচালীতে ইাব নিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য ] 

লক্ষ্মী আসতে ছুয়াবে আগড। 

লক্ষমীছাড়া গাল, আর ঘুতশৃন্ত ডাল । 
লঙ্ষ্মীছা ডাঁব কুটুম যে হয়, কুটুমবাড়ী যায়। 
হোথা থাকুক জলপিঁড়িটা সম্তাষ ন! পায় ॥ 

লক্মীছাড়াব ঝি বাড়া । 

লক্ষমীছাড়ার* টাতে বিষ*, কাচকলাটা ভাতে দিস্। 
[১ পা হাড়হাবাতের। ২ দাত নিশ পিশ.] 

লক্ষমীছাড়ার ভক্ষি বাড়া ।' 
[১ নং ১৫৭, ৮৭৬৮ ] 

লক্ষ্মীর ঘরে ( ব৷ বাহন ) কালো পেঁচা । 



৭১৯ 

৭৭০৪) 

৭৭১০ 

৭৭১১ 

৭৭১২ 
৭৭১৩ 

৭৭১৪ 

৭৭১৫ 

৭৭১৬ 
৭৭১৭ 

বাংল। প্রবাদ 

লক্ষ্মীর বরযাত্রী ১ 
[১ অর্থাৎ সম্পদের সাধী। “যেগুলো হতভাগা হুতোমের 

লক্ষা, লক্ষ্মীর বধযান্্, পাঁজীর টেক্কা ও বজ্জাতের বাদসা'-- 
হুতোম প্যাচার নকশী । "সকলেই লক্ষ্মীর বরযাত্রী, অর্থ হাতে 
থাকিলে কাহাকে ডাকিতেও হয় না'--আলালের ঘরের দুলাল। 
মাতালের কাছে যে সকল লোক যায়, তাহারা লক্ষ্মীর 
বরষাঁী”- মদ খাওয়া ব্ড দায়] 

লক্ষ্মী বেটী ফক্কি। 

লক্ষ্মীর ভাগ্ার ।১ 

[১ নং ১৯৫০ ] 

লক্ষ্মীর মা (বা, পো) ভিক্ষা! মাগে, নং ৭৫৮৭ ভষ্টব্য | 

লক্ষ্মী হলেন লক্ষ্মীছাড়া, শঙ্কর ভিখাবি। 
লঘু গুরু মানে না» পাপ পুণ্য জানে না। 

| ১ নং ২৫৮২ ] 

লঘু পাপে গুরু দণ্ড ।১ 
[১ লঘু দোষে "রক দণ্ড --কবিকম্কণ। কেন কেন কর রাই 
লঘু. পাপে গুরু দণ্ড'--গোবিন্দ অর্শিকারী। 'বালকদিগের ষে 
লঘু পাপে গুক দ% হইত তাহার আশ্চর্য কি'--আলালের 

ঘরের ছুলাল। “বিবেচনা করে যে গু দিবেন তাতেই আমি 

সম্মত আছি, কিন্ত যেন লঘু পাপে গুরু দণ্ড না হয? 
নবনাটক | “হীরার লঘু পাপে গুরু দণ্ড হইল”-_ বিষবৃক্ষ ] 

লঙ্কাকাগ্ড 1 

[ ১ “দিতে হয় দাও, নইলে এক কিলে তোমার বাক্স আমি 

লক্কাকাণ্ড কবে ফেলি'--লীলাবতী । “আমরা যেন জুলিয্লাস্ 
সিঙ্গার হয়েছি, এলুম আর লঙ্কাকাণ্ড কবে চল্ুম'--গিরিশ 
ঘোষের বেল্পিক বাজার। দাদা কি শেষে একটা লঙ্কাকাণ্ড 
বাধাবেন নাকি? শরংচন্দ্রেব ফোড়শী ] 

লঙ্কা ডিঙিয়ে মুখ পোড়ান। 
লঙ্কা কত দুর । 

[১ পামক্কা ] 
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লঙ্কায় গেলেন দরিদ্রা, নিয়ে এলেন হরির । 

[১ পা--লঙ্কায় গিষে হলুদের খুঁড়ো ] 

লঙ্কার বাণিজ্য ক্ষেতের কোণা |, 
[১ লঙ্কার বাণিজ্য বাপি বাকুড়ির ( »বাড়ীর ) কোণে" 

রামেশবরের শিবায়ন । নং ২১২২] 

লঙ্কায় রাবণ ম'লো, বেহুলা কেঁদে রাঁড় হ'লো। 

দেল্কোর+ মাথায় দিয়ে হাত, কাদেন প্রভূ জগন্নাথ ॥ 
| ১ দেরকো বা দীপাধার ] 

লঙ্কায় সোন!| সম্তা, তঙ্কায় তিন বস্ত! | 

[ ১ পরিদ্রের মনোবাসনা লঞ্কায় গিষে আনি সোনা, সেটা মাত্র 
মনের বিকার'দাশু রাঁয়] 

লঙ্কার ফেরত | 

লজ্জা নেই যায়, রাজা হারে তায় । 

লডাইয়ের পর সবাই বীর, লড়াইয়ের পর সেপাই হাজির । 

লড়ায়ে মেড়া ।১ 

[ ১ মালতি, আমি তোমার লড়ায়ে ম্যাঁড়া, যদি অনুমতি দেও 
এক ঢ্রতে জগদম্বাকে জলস্ই করি+-ন্বীন তপন্থিনী। "তুই 
ভাই একট] লডায়ে ম্যাঁড়া ধরে স্বামী করিস” - কমলে কামিনী ] 

লড়িতে জেঠী৯ বলিতে বাঘ ।, 
[১ টিকটিকি । ২ 4৯ 115810. 25 081) 5৮৪, 0561 12 
€911,--1%101007 ] 

লতার ওপর লত৷ গেছে, টেনে আন্তে ছি'ড়ে গেছে ।১ 
| ১ অর্থাৎ দুরসম্পকীয় আম্মীয়তা ] 

লতা; চুরি পাতা চুরি, শেষে রাজার হাতী চুরি ।* 
[১ পাঁহাতা। ২ পাদিনে দিনে ঘরে চুবি। ৩ নং 
৩৫৫) ৫০১৯ ] 

লবের বাণ সইতে পারি, কুশের বাণে জ্বলে মরি। 

লম্বা কৌচা, কাছায় টান্, তবে জানবে বর্ধমান ।+ 
[১ নং ৫২৭] 
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লম্বা কৌোচায় ফতো জারি, নং ৪৬৮৪ দ্রষ্টবা। 

লম্বা কৌচায় নমস্কার ।১ 

[১ নং ২৭৩০ ] 

লম্বা বাশে১ ঠেলে দেওযা । 

[১ অর্থাৎ দূর হইতে না ছইয়া] 
ললাট-লিখন১ না যায় খণ্ডন ।* 

[১ পা-কপালের লিখন বা লেখা । ২ ললাট লিখিত খণ্ডন 
না জা শ্রীরুষ্কীর্তন। লাটের লিখন খণ্ডাতে পারে 
কেবা” পুনশ্চ 'না পারে খণ্ডিতে পৌক কপালের লেখা'--ঘনবাম 
চক্রবী। “না যায় থগুন কু কপালের লেখা'-_-মাণিক 
গাঙ্গুলি । নং ৫৮৬] 

লাউশাকেব বালি, মাব অন্ভবেব কালি। 

লাখ কথা ন! হলে বিয়ে হয় না।১ 

[ ১ “চাই লক্ষ কথার সমাপন, বিয়েব কথার উতাপন”- দাশ 
রায়। “লক্ষ কথা ব্যতীত বিবাহ হয় না--বিয়েপাঁগল! বুডে।। 
“বলে, লাথ কথা না হলে নিয়ে হয় না। তা” লাখ মিছে কথা 
তো আমি একাই সকাঁপ থেকে ঝাডলুম*্প গিরিশ ঘোষের 

বলিদান। 'শান্বে আছে, লক্ষ কথা না হল বিয়েই ভয না যে? 

-শরংচন্ছের পল্লীসমাঙ্গ 

লাখ কথার এক কথা ।; 

[১ বেশ বলচো বাবা, পাক কথার এক কথা”--সধবার একা- 

দশী। দ্বিজেন্্র রায্নের ত্য হস্পর্শেও প্রযুক্ত ] 

লাখ টাক! লাখ টাকা, ছু'কুডি দশ টাকা! 

লাথ টাকায় বামুন ভিথারি। ন' ৯৫৭ দ্রষ্টব্য । 

লাখে না মিলয়ে এক 1১ 
[ ১ চণ্তীদাস ] 

লাগে কডি বাজন! করি», তবে ত লোক শোনে। 
পরের পৌদে বাঁশ যায় পাবে-পাবে গোথেং ॥ 

[ ১ পা--দিয়ে কড়ি বাজনা করে। ২ নং ১৭৬০ ] 

লাগে টাক! ত কল্কে বেচে দেব। 
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লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন১। 
[১ প্রনিদ্ধি আছে, কলিকাতা আহীরিটোলার ন্দ্রান্ত ধনী 
গৌরীকাস্ত সেন খণগ্রস্ত ব্যক্তিদের কারামোচনে মুক্তন্ত 
ছিলেন। ইনি হুগলীর অধ্ধর্গত বালিগ্রামেব (কাহারো মতে, 

বহরমপুরের ) অধিবাসী ছিলেন, ও জাতিতে ন্ববর্ণব্ণিক। 
হুগলীতে নাকি ইতাঁব দিশ্সিত গৌরীশস্কর মন্দির এখন 
বিদ্যমান । প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৫৩) পূঃ ৩৮২; আধ্যাবর্ণ, 
১৩,৯) পঃ ১১২-৩ ৯ 110101 0161%16, 111) 1946. 19. 36' 

ঘষ্টব্য ] 

লাগে ত না লাগে, না লাগে ত লাগে১। 

| ১ গায় গায় রোপণ করিলে গাছ লাগে না, দৰে লাগে] 

লাগে তাক্», না লাগে তুক।: 
[১ পাতুক। ২ হুতোম প্যাচার নকৃশীয় উদ্ধত। অর্থাৎ 
যদি লক্ষাস্তল বিদ্ধ করে (তাক) তাহা হইলে টিপের 
পাহাছুরী , না হইলে আমোদ বা অভ্যাসমাহ (তুন্দ)] 

লাজ নেই তোর বেখো শাকে১, নুন তেল নেই কেমন লাগে । 
| ১ “ক তৈলে বাখুষ! কর দুট পাঁক-কবিকন্কণ ] 

লাজ মান ভয়, তিন থাকতে নয়। 

লীঙ্গুয়৷ বামুন কেশে। চোর, নং ১৮১৩ দ্রষ্টব্য । 

লাঁজেও কুঁকড়ি১ শীতেও কৃকড়ি। 
| ১ কুঞ্চিত, জঙসড় ] 

লাজে বউ ধুকুড়ি+, পাদে বউ ছু'কুড়ি। 

[১ নিপুণ ] 

লাঁজে বউ হী! না করে, চালতা! হেন গেরাস ধরে১। 
[ ১ পা-লাজে বউ খান না, চালতা হেন গ্রাল ] 

লাঁজ্ে মাগী খান-খান্, খোপার . তর মাছখান। 

লাজের বুড়ী আগে হাটে । 

লাজের মাথায় পড়ুক বাজ, সাধ গিয়ে আপন কাজ । 

লাট সাহেব আর কি। 



৭১৪ বাংলা গ্রবাদ 

লাঁটে মারা যাওয়া, নং ৬৬২৩ ভরষইব্য। 

লাঠি যার মাটি ভার, নং ৭২১৯ দ্রষ্টব্য! 

লাঠির আগে ভূত ভাগে, নং ৬৭৫০ ভ্রষ্টব্য। 

৭৭৫৩ লাড়ার মার* ভাড়া", ক্ষুদমলুকার* হাড়! । 

[১ যে নারী জিনিসপত্র নাড়ানাডি করিয়া একবার এখানে 

একবার পখানে রাখে । ২ ভাতণ্ডার। ৩ যলুকাস্কাড়ান 

চাল । 

৭৭৫৪ লাথ সয় ত বাত সয় না।, 
| ১ নং ৩৭৫৫ ] 

৭৭৫৫ লাথি চড়ে নাহি লাজ, আমার নাম কবিরাজ ।+ 
[ ১ নং ৫৬২] 

৭৭৫৬ লাথি ঝাঁটা পায়ের তল, ভাত-পাথরটা বুকের বল। 

৭৭৫৭ লাথি মেরে গড়, তাতে আমার ডর । 

লাথি মেবে পায়ে পড়া, গো] কেটে ইত্যাদি, নং ২৬১৪ ত্রষ্টব্য। 

৭৭৫৮ লাথি মেরে বিষ্ুবে নমঃ । 

৭৭৫৯ লাখিব ঢেঁকি চড়ে ওঠে না। 

৭৭৬০ লাখির ঢেঁকি মাথায় চড়ে । 

৭৭৬১ লাখির মানুষ, কথার কে। 

৭৭৬২ লাফ দেখেছ, গঞ্জন শোন নি। 

৭৭৬৩ লাফিয়ে চাদ ধরা। 

লাভ না ভূতো ইত্যাদি, নং ৬১৭৩ প্রষ্টবা। 

৭৭৬৪ লাভ; পরং গোবধঃ।; ৃ 

[ ১ পানীন্্রস্ত পরাভবায় স্থুরভীমাংদেন ছুর্মেধদা পুহ্যন্তে কিল” 
পীবরাঃ কট্ুগিরঃ শ্বানঃ প্রযস্বাদধী। ন দমন্তবারণচমূ- 
বিদ্রাবণঃ কেশরী জেতব্যো ভবতা কিরাতন্বপতে লাভঃ পরং 
গোবধঃ ॥--“ছয় মাপ প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছি এক পয়সাও 
হস্তগত হয় নাই, আবার “লাভঃ পরং গোব্ধস্পপ্রাণ নিয়ে 
টানাটানি'"-আগ্গালের ঘরের ছুলাল ] 
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লাভ লোকসান” জেনে” চাষ করে না বেণেন। 
[ ১ পাহিলাব কিতাব । ২ পাপীচ সাত (বাসাঁত পাচ) 

থতিয়ে মনে) হিসাব কড়ি দেখে শুনে। ৩ পা-সোনার 
বেণে ] 

»॥ 

লাভে ব্যাঙ, অপচয়ে ঠ্যাঙ । 

লাভে মূলে হাভাত হল ।১ 

[ ১ লীভ কে করিতে চায় মূল রাখা হল দায়'_-ভাবতচন্দ্র। 
নং ১৮৮৫ ] 

লাভের খুলি রাবণের চুলি ।২ 
[| ১ বন্ধনের বৃহৎ কটাহ। 

লাভের গুড় পি'পড়েয় খায়।১ 
[১ 'পাজপুতের! এ দেশ জয় করেছে বটে, কিন্ত লাভের গুড 

পিপডেয় খাফ- দ্বিজেন রায় । নং ৩৭৮৪ ] 

লাভে লোভ বা/ড়। 

৭১৫ 

২ নং ৭৬২৩ ] 

লাভে লোহ1 ব্য ইত্যাদি, নং ২৩৬৮ দ্রষ্টব্য । 

লাল কুত্ত। শেয়ালের ভাই। 

লাল চোখে দেহ জয়, হাসিমুখে মন জয়। 

লিখতে লিখতে সরে, হাগতে হাগতে মরে । 

ঘষতে ঘষতে ক্ষয়, লড়তে লড়তে জয়। 

চলতে চলতে জোটে, বলতে বলতে ফোটে ॥ 
| ১ অথাৎ পাকা হয় ] 

লিখলে পড়লে ছুধিভাতি ইত্যার্দি, নং ৪৭৯৭ দ্রষ্টব্য । 

লিখিব পড়িব মরিব ছুখে, মচ্ছ মারিব খাইব সুখে । 
লুকিয়ে খেলে শুকিয়ে যায়, দেখিয়ে খেলে উপচে যায় । 

লুচির ফোস্কার মত ফুলে ওঠা ।+ 
[১ 'তীর আদৃষ্ট লুচির ফোস্বার মত ফুলে উঠল"--হুতোম 
প্যাচার নকশা 1 

লুঠে যত মাগে তত। 
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বাংল! প্রবাদ 

লুভল বামুন কচু খেয়ে, আবাৰ এল কোদাল লয়ে। 

লেখাজোখায়, নেইক ভূল, তবে কেন ছেলে জলে ভাসে । 
[ ১ অর্থাৎ গণকের গণনায় ] 

লেখাজোখায় যে জন মবে, শুঠ পিঁপুলে কি তার করে। 
[ ১ অর্থাৎ গুধধপ্রয়োগে ] 

লেখাপড়া কবে যেই, গাড়ীঘোড়া চড়ে সেই । 

লেখাপডা ঘণ্টানাড়া । 

লেখাপডায় কাচকলা, তবুও ত টাকাওযালা । 

লেখাপডা যেমন তেমন, কপাল মাত্র গোডা। 

চণ্তীচরণ ঘটে কুডাঁষ, বামা চড়ে ঘোড়া ॥১ 

[ ১ দ্বিতীয় লাইন আলালের ঘবের গুলালে প্রযুক্ত" ] 

লেখাব১ কডি* বাঘে খাষ না । 

[১ পা হিসাবের। ২ পা গোন! গরু । ৩ আ'মার 
পাঁকা খাতাষ লেখা রয়েছে, তই বলেই হবে? জান ত কথাই 
'আংছ্ে-লেখীর কডি বাঘে না খায়'-_ পভাত মখোপাপ্যায়ের 

মাদ্ুলী ] 

লেগে থাকলে মেগে খাষ না। 

লেজকাটা শেয়াল।; 
[ ১ গল্পের লেঙ্গকাঁটা শেয়াল অন্য সব শেয়ার্কে লে কাটিতে 

বলে। 

লেজ গৌজে পৌদেব তলে, তখনই শেষ হল ব'লে। 

লেজ তুলে দেখ ১ না, এড়ে কি বকনা* 1, 
[১ পাঁদেখে। ২ পাঁনই। ৩ গাই!কি বলদ লেজ 
তলে দেখে নাশদাখ বায়] 

গেষ্জ নেই কুকুহেব নাম বাঘা, নং ৩২১৭ দ্রষ্টব্য । 

লোজ-গোবরে হওয়া ।১ 
$ 

[১ 'বিলক্ষণ নাকাল হচ্যেন, লেজে গোবর একেবারে 
নবনাটক | 
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লেজে পা দেওয়া, বা, পা পড়া ।১ 

[ ১ নং ১৯৯৫, ৮৩৬৫] 

$লেপলে-পু ছলে বাড়ী, সাজলে-গুজলে নারী । 

লেপাফা ছুরস্ত১। কেতা ছুরস্ত। ধোপ ছুরপ্ত। 
[১ অর্থাৎ ভিতরে যাহা হউক না কেন, বাহিরের ব্যবহার 
নির্দোষ । শিবীর আত্মর লেফাফা মাত্র । যে কেবল শরীরের 
বেশভৃষার প্রতি মনোধোগী তাহাকে আমি কেবল লেফাফা- 
ঢরুস্ত ব্যক্তি বপি'--বাজনাবায় বন্থ, তান্ব লোপহার ] 

লোক, নাঃ পোক১। 

[ ১ অর্থাৎ পোকার মৃত নগণ্য 

লোকদেখানে ভালবাসা, ভান্র মাসের কচি শশা । 

দেখলে পরে হয় লোভ, খেলে পবে পিস্তের কোপ । 

লোকলজ্জায় বাঁধি বাড়ি, পেটের জ্বালায় খাই । 

লজ্জাশরম আছে ব'লে কাপড় প'রে যাই ॥ 

লোকলজ্জায় হাসি, নইলে দরিয়াব মাঝে ভাসি । 

লোকে বলে আছি স্থখে, আমি মরি আমার ছুখে । 

লোকে বলে আছে ভালো, শালুক খেয়ে দাত কালো । 

লোকে বলে স্থখে আছি, মাথা ওপব ওড়ে মাছি। 

লোকের কাছে মুখ না পায় ইত্যাদি, নং ৩৯৯৩ ষ্টব্য । 

লোচ্চা মবে শীতে ইত্যাদি, ন' ৫৭০২ দ্রষ্টব্য । 

লোটোরে না বল লোটো», উল্টে ধববে চুলের মুঠো । 
[ ১ লম্পট ] 

লোভেতে পাপের বৃদ্ধি হয় নিতি-নিতি। 

সময় পাইলে পাপ করে বিনশ্যতি " 

লোভে পাপ, পাপে স্বত্যু ॥* 

[১ কথাই আছে" বলিয়া আলালের ঘরের ছুলালে প্রযুক্ত । 
1! কহিলে সত্য, ঘক্ষকুলপতি! অর্থে লোভ, লো.ভ পাপ, 

পাঁপ নাশকারী”-_মধুস্ছদন দত্তের মেঘনাদব্ধ। “লোভে পাপ 
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পাপে মৃত্যু সকলেই জানে । লোভের ধাঁধায় পড়ে কেহ নাকি 

মানে )'--কাঙ্গাল হরিনাথ ] 

লোম বাছতে কম্বল উজাড়। 

লোহা! জব্দ কামারবাড়ী৯, মেয়ে জব্দ শ্বশুরবাড়ী। 
[১ নং ১৭২১ ] 

' লোহা জানে আর কামার জানে |; 

[ ১ নং ৬৯৬৪ ] 

লোহা পাথরে যুদ্ধ করে, শোল৷ দির্দি পুড়ে মরে । 
[ ১ নং ৫৫৪৪, ৭৫৬৯ ] 

লোহ! সম্তা হলে শেয়ালে টাঙ্ষি১বয়। 

[ ১ একপ্রকার কুঠার, ০20616-836 ] 

লোহার কান্তিক |» 
[১ নদীয়া জেলার কাত্তিক ছলে নামক কোন বলিষ্ঠ ডাকাতের 
ডাক নাম বলিয়া কথিত। বাঁমাবোধিনী পত্রিকা, কাঠিক 
পৃ ১৩০০) 2২০৮ ] 

শকুনি মামা, নং ৪১৯১ দ্রষ্টবা। 

শকুনির দৃষ্টি ভাগাড়ের দিকে ।+ 
[১ নং ২৬৪০১ ৬১৩১] 

শকুনির শাপে কি গরু মরে। 
শক্ত ঘানি ।* 

[১ না বলতে পারলে দেখবি আজ ভোলার কৃত শক্ত ঘানি'-- 

' ভোলা ময়রা। “এ ত আর নিরীহ বাঙ্গালীর মেয়ে নয, এক ধমক 

খেয়ে চুপটি ক'রে রান্নীঘরেরকোণে ধসে থার্ববে."'এ বিলাতী 
মেম, শক্ত ঘানি'-- প্রভাত মুখোপাধ্যায় ] 

শক্ত মর্দের দক্ষিণ ছুয়ার 

শক্ত মাটিতে বেরাল হাগে না, নং ৮৫৩ দ্রষ্টবা । 
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শক্তের কুকুর, নরমের বাঘ» । 
[ ১ পা--মুণ্তর 7 ঠাকুর ] 

শক্তের তিন কুল মুক্ত । 

টশক্তের বশে তক্ত১। 

[১ সি'ভাসন ] 

শর্তের ভক্ত, নবমের যম ।১ 

[ ১ নং ৭৮১৪ ] 

শক্তের সকলেই ভক্ত । 

শঙ্কর চক্রবন্তীকে১ খেলে বাঘে, অন্য লোকে কোথ। লাগে। 
| ১ যশোহবেব রাজা প্রতাপাদিতোব সেনাপতি বলিষা প্রগিদ্ধ। 
পা-পখু ঠাকুরকে ] 

শঙ্খচিলের ঘটিবাটি, গোদাচিলেবং মুখে লাথি । 
| ১ শুভগ্চচক পন্ণী। ১ অশ্বভগ্চক পক্ষী ] 

শঠেব পিবীত ক্ষুবেব ধাব, জো পেলে আব £কউ নয় কাব। 

শঠেব মায়া ত'লেব ছায়া । 
[ ১ নং৩৭ ৭ | 

শঠে শাঠ্যং সমাচবেৎ।১ 

[ ১ নবনাটকে, মদ খাওয়া] বড দায় গ্রন্থে এবং দিজেন্ত্র বারের 
চক্তগ্ুপ্তে প্রযুক্ত । শিঠে শাগা করিতে অধশ্ম নাহি তায'-, 
ঘনরাম চঞবন্তী। সং-+সারল্যং সবলে কুধ্যাচ্ছঠে শাঠ্যং 
সমাচরেৎ ] 

শতং বদ মা লিখ । 

শতকে সইয়ে কাহনেব ছুনো । 

শতদল ভাসিযে জলে, শালুকেব মালা পরেছি গলে। 
শতমারী ভবেদ্ বৈষ্ঠঃ১ সহত্রমারী চিকিতৎমকঃ। 

[ ১ নীলদর্পণে উদ্ধৃত ] 

শতরঞ্চের” বলক্ষয়। 
[ ১ দাবা খেলার] 

শতঙ্লোকেন পণ্ডিত; । 

৭৯০৯ 
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শতেক কথায় সতীও ভোলে । 

শতেক কাউয়! এক গোলেনা ১ । 
[ ১7১61166 (2/001001) ) ] 

শতেক ভূতা গুণে খায় ইত্যাদি, নং ১০৮৯ ভষ্টবা। 

শত্েক বাড এক এয়ে। ইত্যাদি, ন" ৮৩০৩ দ্রব্য । 

শতেকে নিবেনববই ।১ 
[১ অর্থাৎ এই পরিমাণ মিথ্যা! কথা বলা যার অভ্যাস ] 

শক্রুকে১ উচু, পিডে, পেটুককে সরু চি'ড়ে। 
[১ পা ছুশমনকে । ২ পাব্ড ] 

শক্রুব মুখে ছাই দেওযা+। 
[১ রাজা বলে শক্রমুখে তবে পড়ে ছাই ঘনরাম চকণন্তী | 
“সামাব কচি মেয়, কর মুখে ছাই দিয়ে গত বৎসরে পনের 

নংসনে পড়েচে-নলীন তপন্দিনী। “আমি ভাবহি তাই, 

শত্তর মুখে দিয়ে ছাই, কবরে যাইনি দাই _গিবি* ঘেংষেব 
আবু কোমেন] 

শক্রুব শেষ রাখতে নেই ।' 
[১ শকুব শেষ রাথতে নেই, দেখ বানা সব খেইচি-সণবার 
একাদশী । নং ৭১৯২ ] 

শত্রুব সঙ্গে কব হিত, লাঠি বাখ নিষ্ঠাপিত। 
শন কাটবে পবেব ঘবে, বাবুই কাটবে জলেব ধাবে। 

নেয়ালিং কাটবে নিজেব ঘরে । | 

[১ এক প্রকার ঘাঁন যাহা হইতে দড়ি হয়। ২ খড। খডের 

সব ধান পড়ে না, নিজেরা থরে নেয়ালি পাঞ্চাইলে সেই ধান 

ঘরেই ঝরিয়া পড়িবে ও ঘরেই থাকিবে । ৩ ক্পা-পাকাবে ] 

শনিবাবেও হাট, রবিবারেও হাট | 

সহজে রাধা 'কলঙ্কিনী বুক চিতিয়ে হাটি ॥ 
শনিবারের মড়া দোসর চায়।১ 

[ ১ শিনিবারের হড়! দৌদর চায়, আপন দল বাঁড়াইতে কে না 

ইচ্ছা করে'--মদ খাওয়া বড় দায়। 'তবে শনি মঙ্গল বারের 
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মায়াবলান ] 

শনির দৃষ্টি নাহি নড়ে, গণেশের মাথা খসে পড়ে ।, 
[ ১ 'নিস্তার কর মা, তোমার গণেশের মুগ শনির দৃষ্টিতে উন্ডে 
গেল'--সধবার একাদশী । “সে যত্বের মধ্যেও মহেশ্ববীর খরদৃহি 
শনির দৃষ্টির মত অনেব জিনিস অনেক সময়েই শুকাইষা বিরস 
করিয়া দিত'-_-শরংচন্দ্রের চবিত্রহীন ] 

শনির দৃষ্টি হলে পোড়। শোলও পালায়, নং ৪২১১ দ্রষ্টব্য। 

শনির সাত, মঙ্গলের তিন, আর সব দিনে দিন ।১ 

[ ১ যে বারে বাদল আরস্ত হইলে যে কয়ছিন স্থায়ী হয়। খনার 
বচন] 

শনি রাজা, মঙ্গল পাত্র, চষে! খোৌঁড়ো এই মাত্র ।১ 
[১ খনার বচন ১] 

শনৈঃ পর্বতলজ্ঘনম্ ।১ 
[ » অটনেন মহারণো স্ুুপশ্থা জাতে শনৈঃ। বেদাভ্যাসান্তথা 

জ্ঞানং এনৈঃ পর্বতলজ্ঘন্ম্ ॥-ত্রদ্ষাগুপুরাণ। অথবা, এনৈঃ 
পশ্বী শনৈঃ কস্থা শনৈঃ পর্তলজ্ঘনম্। এনৈঃ কর্ম চ ধর্মশ্চ 
এতে পঞ্চ এনৈঃ শনৈ2॥] 

শব থাকতে কুশের পুতুল১। 

[ ১ মৃতব্যক্তির প্রতিনিধি স্বরূপ কলিত ] 

শবের শোকে শিব কাদে । 

শব্দ শুনলাম গোয়ালপাঁড়া, নালতে শাকে আত কালা১। 

[ ১ অর্থাৎ গৌয়ালপাভা বলিয়! খ্য।তি, কিন্তু কেহ ছুধ পায় না] 

শবে শব্দ মিশাইল গন্ধের কি। 
শমন-দমন রাবণ রাজা, রাবণ-দমন রাম১ | 

[১ কৃত্তিবাস] 

শয়ন উত্থান পাশমোডা, তার মধে, ভীমে ছোড়া ১ । 

ক্ষেপার চৌন্দং ক্ষেপীর আট. এই নিয়ে কাল কাট ॥ঃ 
[ ১ অর্থাৎ বিষ্ুুর শয়ন উতবান ও পার্খপবিবর্তন ( যথাক্রমে 
আধা, কান্ঠিক ও ভাপ্রমাসের শুক্লা একাদশী ) এবং ভীম 

৪৬ 



১৩২ 

৭৮৫০ 

৭৮৫১ 

৭৮৫২ 

৭৮৫৩ 

৭৮৫৪ 

৭৮৫৫ 

৭৮৫৬ 

৭৮৫৭ 

৭৮৫৮ 

বাংল প্রধাদ 

একাদশী পালনের নির্দেশ। ২ শিবচতুদ্দশী। ৩ ছূর্গা- 
ঈদী। ৪ ইহার ষহিত নং ৪৩২৬ প্রবাদও অনেক সময় 
পঠিত হয়।--ইহার অধিকও দেখ! যায়। যথা--ইথে যদি করিস 
হেলা, চ'লে যাঁস ঠুটোর মেলা। তাও ঘি না পারিস, ভার 
খালে ডুবে মরিস ॥ ) 

শয়নে পল্মনাভ১ | 

[১ ইঞ্টদেবতার নাম ম্মরণ। বিভিন্ন কাধ্যে ই্দেবতার 
বিভিন্ন নাম স্মরণের বিধি আছে। শিয়নে পল্মনাভং চ ভোষ্রনে 
চ জনারনিম্ঃ ।--কেহ বা শয়নে পদ্মনাভ ভাল বুঝেন”-- 
আলালের ঘরের দুলাল। পথে চ'লে ট'লে ট”লে ফুটপাথে 
হয় পত্সনাভ'--রূপচাদ পক্ষী ] 

শরার রুধির ফুরিয়ে যাওয়া ।১ 
[১ অর্থাৎ অপব্যয়ে টাকা ফুরিয়ে যাওয়া। 'রধির নিয়ে 
বিষয়ঃ নং ৭৬৮১ দ্ষ্টবা। 'শরার রুধির ফুরিয়ে এল, তার 
উপায় কি? বাবুয়ানার যোগাড় কিরূপে চলে ?--আলালের 
ঘরের দুলাল ] 

শরীর ব্যাধিমন্দিরমূ।' 
[ ১ ছুঃখোপকারসচ্চধাঙ্ঞানং যত্র ন ভাস্বর বুথা বহতি 
তঙ্জীবঃ শরীরং ব্যাধিমন্দিরমূ -বাসিষ্ঠ রামাযণ। নবীন 
তপস্থিনী ও বি্ষিবৃক্ষে উদ্ধাত। 'ব্যাধির মন্দির বটে শরীর 
তোমার ঈশ্বর গুধ ] ৃ 

শরীর বুঝে শাল দেওয়া। 
[ ১ শুলে চড়ান 

শরীরমান্তং খলু ধর্ম্মসাধনমূ।১ 
[ ১ কালিদাস, কুমারসন্তব ] 

শরীরের১ নাম মহাশয়, যা সহাঁও তাই সয়।ং 
[ ১ পাস্পতরের। ২ নং ৩৫৭১] 

মঙ্গা খেয়ে জলকে টান, তেমনি ভাইয়ের টান্। 
গুড় খেয়ে জলকে টান তেমনি বোনের টান্॥ 
শশা-বেছুনী বেচে শশা তার হয়েছে দুখের দুঁশা। 
শশার পিরীত ভেতর ফাক। 
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শষস হয়েছে হক্ষ হবে।১ 

[ ১ নং ৮৫৪৩) 

শাওন মাসের ঝড়ে, বাসার কাকও নড়ে। 
* শাক অস্থল পান্তা, তিন ওষুধের হস্তা। 

শ'কচুন্নীর, গিম্নীপনা । 

| ১ সধবা নারীর প্রেতাত্মা, মৃতাকালে যাহাৰ হাতে সধবার 
চিহু শঙ্খ ছিল] 

শাকচোরের শৃল।, 

[ ১ নং ৬৮৮৭ ] 

শাক দিয়ে মাছ টাকবে কত।, 

[১ শাক দিয়ে মা ঢাক তুমি, সে সব কথা আমি 
জানি'গৌপাল উচে। "শাক দিয়ে মাছ ঢাকবে'--দাশু 
বায়। “বরং শাক দিয়ে মাছ ঢাকা ভাল*-মদ খাওয়া 
বড দায়। বৃথা কেন শাক দিয়ে আর মাছ ঢাঁক'--দীনবন্ধু 
মিত্রের কবিতা । "শাক দিয়ে মাছ ঢেকো না দিদি, 
আবার ঝাটা লোকে কি কবে মারে ?”-শরংচন্ত্রের 

নিষ্কৃতি ] 

শাক দেব, না, মাছ দেব । 

শাককে শাক, পৌদে মূলো। 

শাক শাক শাক, তবু মিনসে করে রাগ । 

[ ১ পাঁবুভী] 
শীকেই হাত জোড়া, মাছে না জানি কি। 

শাকে এত নাড়া, 

ডাল হলে ভাঙত হাড়ি ভাসত পাড়া-পাঁড়া১।ং 

[১ পা--বামুনপাড়া। ২পাঁদাল হলে করত কিবা 
ভাঙত আধেক পাড়া ] 

শাকেও আছেন, মাছেও আছেন, ভূতুড়িতেও আছেন ।" 
[১ ঘিজেন্্র রায়ের কন্ধি অবতারে প্রযুক্ত ] 

শাকে ভাঁতে ছিলাম ভাল, মাছ কিনে জালা হল। 
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ঘাংল। প্রবাধ 

শাকের মধ্যে পু'ই, মাছের মধ্যে রুই । 
ধানের মধ্যে কটকী, বউয়ের মধ্যে ছোটকী ॥১ 

[ ১ নং ৬৯০৪, কিন্ত নং ৩৬৪৮ ভ্রষ্টব্য ] 

শাকের সঙ্গে কাচা লঙ্কা, ডালের সঙ্গে ঘি। 

মাংসের সঙ্গে আদা, আর মেয়ের সঙ্গে বি 
শাখ। পাথর এড়ে, তিন গেরস্থ ভেড়ে১। 

[ ১ প্রতারণা করে, যথা-স্রিক্ষা বলেন, বায়ে ভেড়ে গেল 
বটে? । কিন্তু বর্তমান প্রবাদাটির তাৎ্পধ্য অস্পষ্ট ] 

শাখ। ঝন্ঝন্, টাকা ঠন্ঠন্১। 
[১ ইহার পর লেখাপড়া ঢন্ডন্। এইরূপ অধিক পাঠ 
পাওষা যায়] 

শাখাহাতী, শাখা নাড়ে, বেরাল ভাবে ভাত বাড়ে। 
[ ১ শাথা হাতে যার। ২ পা-জগা বলে আমার ] 

শখের করাত, আসতেও কাটে যেতেও কাটে ।১ 
[ ১ শঙ্খবণিকের করাত যেমন আধিতে যাইতে কাটে”- 
চণ্তীদান। 'প্রাণ গেল পড়ে শাখের করাত গোপাল উড়ে। 
'ভাল থাকুন স্থখে থাকুন তিনি, তাতে ক্ষতি নাই । আমীষ 
ফেলে গেলেন কেন শখের করাতে 1-যজ্ঞেথরী কবিগুয়াল|। 
“আমরা শাকের করাত, যেতে কাটি আমতে ক।টি”--আলালে 
ঘরের দুলাল । নং ৬৮৬] 

শানাইয়ের পৌ১ ধরা । 
[১ সকল স্তরের সঙ্গে যে মূল স্থন একটানা বাজে । অর্থাৎ 
[155108 006 525010 £70016] 

শান্কিতে ভাত নেই, তারিপ করে খায়। 

শান্কির ওপর বন্থপাঁত, নং ৩৯৪৬ দ্রষ্ঘব্য 

শান্তিপুর১ রসের সাগর, এক এক ঘরে তিন তিন নাগর 
[ ১ পা--স্থখুনাগর ] 

শাপাদপি শরাদপি ।১ 

[১ পরশুরামের উক্তি--অগ্রতম্চতুরো বেদান্পৃষ্ঠতঃ সশরং ধন 
উভাভাৎ চ সমর্থোহহং শাপাদপি শবাদপি ॥ 
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শাপে বর।১ 
[ ১ 'বড ভাল হইল, আমার শাঁপে বর হইল" প্রবোণচন্জ্রিকা। 
তোমার প্রাপেতে হল আমাদের বর-ঈশ্বর গুপ্ভ। এএনল 
গায়ে আলাদা একঘরে থাকাই শাপে বর*_শবংচন্ত্রের শ্রীকান্ত ) 

শামলা মাথায কামলা” খাটা, রাজা ম'শায়ের আঙুল চাটা । 
[১ মঞ্জুর ] 

শামুক দিয়ে সাগব সেঁচা। 

শাল কাঠে কাদাল: মাবা। 
[ ১ কান্দাল বা কাদাল _ এক প্রকার যুদ্ধান্্ ] 

শালগ্রাম চিবিয়ে খায়, শাল ত কোন্ ছার ' 

শালগ্রাম দিযে বাটন। বাটা ।১ 
[১ শ* ৮৮৮০ ] 

শালগ্রাম পুডিয়ে খেষে, নুড়ি দেখে ভয় । 

শালগ্রাম বাধ! দিষে (বা, শালগ্রামেব পেতা বেচে১ ) 
মদ খাওয়া । 

[ ১ শালগ্রামের পৈতে বেচে পতি গডিষে দেছেন মল”-- 
'অমুত বস্থ ] 

শালগ্রাম ফেলে নোডা ভজ। | 

শালগ্রামেব ধান ভানা। ** 

শালগ্রামেব শোয়া বসা সমান | 

[১ পা-ওঠা। ২ গোলাকার বলিয়া । ৩ 'শালগেবামের 
শোয়া বসা বুঝতে পারিনে" গোপাল উডে। ালগ্রামের 
শোয়া বসা, বোঝবার তো জো নেই”-অমুত বস্থর কপণের ধন ] 

শালটুন্ শালটুন, সকল কথা পাকে পুঁতে মাগেব কথা শুন। 
| ১ নং ১৩৩২] 

শাল পেষে লাল হওযা 
শাল সত্তর”, আসন আশি 
জাম বলে-আমি গাছেই আছিছ। 
তাল বলে--যদি পাই কাতঃ, 
বার বছবে ফলি* এক রাত* ॥ 

[৯ সমর বংনর স্থীয়ী। ২ একজাতীয় গাছ। ৩ অর্থাৎ ধত 
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দিন ব্যবহার করা যায় তত দিন থাকে । ৪ ফসলোপঘোগী 
ক্ষেত্র। € পাবার বছরে জানি । তাল বার বৎসরে ফলে। 
৬ খনার বচন ] 

শালা, তোর বোনের গলায় মালা । 

তোর বোনকে বিয়ে ক'রে আমার এত জ্বালা ॥ 

শালার গলায় শালদোশাল! | 

শালিখে১ মধ্যস্থ ।২ 

[১ শালিখ পাখীর মত শেখান-পড়ান। পাঁ_-শালীকে 
( অপপাঠ )। ২ “যে সকল লোক দলঘঘাটা, সালকে মধ্যস্থ 
করিতে সর্বদা উদ্যত হয়, জিলাপির ফেরে চলে_-আলালের 
ঘরের দুলাল ] 

শালুক খেয়ে দাত কালো লোকে বলে ইত্যাদি, নং ৭৭৭৯ দ্রষ্টব্য | 

শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুব। 
শীস রেখে খোসার জন্য বাদ । 

শাসে জলে হওয়া । 

[১ অর্থাৎ পাঁকা পুরুষ্ট হওয়া। “এর মধ্যে বড়মানষ বা শাসে 
জলে হলে সঙ্গে পেসাদার নেমন্তনে বামুন থাকে হতোম 
প্যাচার নকৃশা। 'দোজপক্ষের হোক্ তেজপক্ষের হোক্, একটা 
শশাসে জলে রেখে দিও-_ গিরিশ ঘোষের আয়না ] 

শিকড় কাটলে গাছ পড়ে জল শুকালে মাছ মরে ।১ 

[ ১ "শিকড় কাটিলে তবে পড়ে গিয়ে গাছ । বিনি জলে কথাত 

(কোথায়) জিয়ে মাছ ॥_-গোরক্ষবিজয় । “শিকড় কাটিলে 
বাপু বাতাসে পড়ে গাছ । বিনি জলে কথাত শুকুনায়ে ছিয়ে 
মাছ »-গোপীচন্দ্রের পাচালী ] 

শিকল কামড়ীলেও কুকুরের ছাড়ান নেই । 

শিকলিকাট টিয়ে পোষ মানে না।১ 
[ ১ 'পুরুষ জাত শিকলিকাটা টিয়ে'--মদ 
“আমাদের আর বাগাতে হয় না, আমরা 

গিরিপ ঘোঁষের বিষাদ । নং ৪*৩২ ] 

শিকলের বান* যত দিন, পরাণের টান তত দিমি। 
[ ১ বাঁধ বা বন্ধন ] 

য়া বড় দায়। 
টা টিয়ে- 
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৭৯০৬ শিকারী বেরাল* গৌঁফ দেখলেই চেনী যায়ং। 
[ ১ পাঁবেরালের। হ বিষ্বেপাগলা বুড়োয় উদ্ধৃত । পাঁ_ 
বেরাল কত শিকারী তার গৌঁফের ধরণে চেনা যায় ] 

৭৯১০৭ / শ্িকেয় তোল! ।; 

[১ “আই মা বসি মায়ের কোলে, বিয়ের কথা ঝিয়ে তোলে, 
শিকেয় তোলে ভ্রাতার বচন গো?-দাশু রায়। “পুজো 
ফুজো ভট্চাষ্যিগ্িরি এখন শিকেয় তুলে বাখ--অমৃত বন্ুর 
একাকার ] 

৭৯০৮ শিকের মাছ বেরালের হারাম । 

শিখলি কোথা, না, দেখলাম যথা, নং ১৯৯৬ দ্রষ্টব্য । 

শিখেছ কোথা, না, ঠেকেছি যেথা, নং ১৯৯৬, ৩৬২৫ দ্রষ্টব্য । 

৭৯০৯ - শিঙ ভেঙে বাছুরের, পালে মেশাত 15 
[ ১ পাঁ_কাঁড়ুলীর , দামডার। ২ পা--্দলে। ৩ পাঁঁ_শিউ 
ভেঙে বকনা হওয়া । ৪ 'নীলমণি মলে নীলমণির দলে ঢুকলে 
শিঙভাঙা এড়ে বাছুরের পালে”__রাম বস্থু কবিওয়ালা । 'নইলে 
তুমি পড়বে ফেরে, শিউ ভেঙে কি বুড়ো এড়ে বাছুরের পালে 
ঢুকবে দীশু রায় । “কি, এখন আমি শিং ভেঙ্গে বাছুরের 
পালে মিশবো” _ কুলীনকৃলসর্ধবন্ব (নবনাটকেও প্রযুক্ত) । “মেজো 
খুড়ে! শিং ভেঙ্গে পালে মিশেচেন'--লীলাওতী। “তুমি শিং 
ভেঙ্গে বাচুরের দলে মিশেছ, তাই কুলীনের ছেলের এত নিন্দা 
কচ্চো”-জামাই বারিক ] 

৭৯১০ শিঙা-বরদারের পরুয়া,-বরদার । 

[ ১ থলি বাব্যাগ] 

৭৯১১ শিঙে ফোকা।১ 

[১ শেষ নিঃশ্বাস বাহির কর!) মরিয়া যাওয়া। “অনেকের 
সদ্দিগম়্ি উপস্থিত, কেউ কেউ সিঙ্গে ফু'কলেন”স্-হুতোম 
প্যাচার নক্শা। কত আক্র বাদে কাল শিঙে ফু'কবেন, তবু 

র্সিকতাটুকু ছাড়েন না'--বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো । 'থাও 
দাও নৃত্য কর মনের সুখে | কে কবে যাবি রে ভাই শিঙে 
ফু'কে ॥- ছিজেন্দ্র রায়ের ত্র্যহস্পর্শ ] 

৭৯১২ শিঙেহারিয়ে ফু'। 
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শিল্নিও খায়২, ভরাও ডোবায় । 
[ ১ অর্থাৎ পীর বদর, ধিনি জলপথের বিদ্ব দুর করেন। নং 
৩৮৩৬) ৫৮৬৩1 “বেটা বেইমান বামুন--শিশ্নিও খেলে চরাও 

ডোবালে'শকেদার বন্দ্যোপাধ্যায় ] 

শিল্নি) দেখে এগোয়, কৌোৎকা দেখে পেছোয়* | 
[১ পামিষি। ২ পা-শিষ্সি খেতে সাধ যায় কৌৎকা দেখে 
ভয় পায়। ৩ '"সিঘ্ি দেখে এগুলে হয় না, কৌৎকা দেখে না 

পেছোও-.গিরিশ ঘোষের চণ্ড। “নিন্নি খেয়ে এগিয়ে কেন 

কৌত্কা দেখে পেছোয় প্রাণ'--অমর দত ] 

শিব১ গড়তে বাঁদর ।২ 

[১ পা-দ্রেব। ২ "শিব গডতে বাদর হল একি বিধির বিড়ম্বনা” 
- গোপাল উড়ে । নং ২৩৩৮, ২৬৬৯ ] 

শিব নাচে বঙ্গে, পার্বতী নাচে সঙ্গে । 

শিবরক্ষক বন, বনরক্ষক শিব+। 

[ ১ পা-বন বাঁখে শিবে, শিব রাখে বনে । নং ৫৪৫৮ ] 

শিবরাত্রির শল্তে।: 
[ ১৯» এখন ছেলেটি প্রাণে কাচিয়। থাকিলে আমরা বাঁচি, ও 

আমাদের শিবরাত্রির এলিতা'--আলালের ঘরের ছুলাল। 
“ওই একটা মেয়ে, শিবরাত্রির শল্তে, কখন আছে কথন নিভে 

যায়'--গিরিশ ঘোষের হারানিধি ] 

শিবশুন্য মঠ আর বিষ্তাশৃন্ত ভট্চায। 
জলশুন্য পুকুর আর বুদ্ধিশৃহ্ত কাজ । 

এ ভাঁও যেখানে, থেকো না! ভাই সেখানে ॥ 

শিবের কন্যা শিবকে দান ।, 

[ অর্থাৎ গাঁজাখোধের গাজাখোর জামাতা] 

শিবের দুয়ারে কুড়ের বাথান, নং ১৯৩৬ দ্রষ্টব্য । 

শিবের, মাথায় নারকল ভাঙা । 

[১ অর্থাৎ শিবলিঙ্গের ] 

শিবের ষাড়কে কি বাধে ধরে না। 
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শিবের সঙ্গে খোঁজ নেই, গাজনের ঘটা । 

শিমুল ফুল।” 
[১ শিমুলের ফুলে তবে বডাই কিসের ?-_রূপনামের ধর্ম 
মঙ্গল। “হরি হরি এমন পুরুষ কেবা জানে । তবেকি শিমুল 
ফুল তুলে পবি কানে ॥-ঘনরাম চক্রবন্তী। “অব ছোঁঢা, 
শিমুলের ফুল, খাবি বসাতল রে"_দাপু রায় । “খিমুল ঘুল 
দেবসেবায় লাগে কি ?--শরংচন্দ্রের দেবদাস ] 

শিয়রে রাজা) কোটা'লের দোহাই, নং ৭৫৫৮ দ্রষ্টব্য । 

শিয়রে শমন। 

শির-খালে জল থাকলে পাশ-খালেও থাকে । 

শিবে তল১ সর্পাঘাত তাগা বাধিং কোথা ।5 

[ ১ পাকৈল। ২ পা বাধবি। ৩ “শরে কৈল- সপাঘাত 
তাগ। বাধিবি কোথা” কতন্তিবাদ (অঙ্গদ বায়বার )। 

'লোচনে দংশিল অহি, কোনখানে দিব তাগাবন্ধ'--কবিকম্কণ। 

“কোথা বান্ধিবেক তাগা শিবে সর্পাঘাত' রামপ্রসাদ, 
বিচ্যান্থন্দন। শিবে এখন সর্পাধাত তাগ। দিব কোথা”-- 
গোপাল উডে ] 

শিবে সংক্রান্তি । 

শিরেো নাস্তি শিরোব্যথা, নং ৬৬৩৩। 

শিল তেতো, নোড়৷ তেতো, যে বাটে সেও তেতো । 

শিল-নোড়ার ঘসাঘমিতে মরিচের দফা শেষ । 

শিশিরের ভবসায় চাষ করা। 

শিশু প্রামাণিক । 
[১ আদর্শ শিশু। “তিনি শৈশবকালে শিশু গ্রামীণিক হইয়া 
জনক জননীর ও ভ্রাত ভগিনীর আনন্দপ্রদদ হন'--ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনচরিত (৮৪৯ )। “বাঁপকে ধেখাইবাঁর 
জন্য শিশু প্রামীণিকের ন্যায় একটু অধোব্দন হইয়াছিল+-- 
আলালের ঘরের ছুলাল ] 

শীত পায় গীত গায়। 

শীত শীত শীত, কাথাওয়ালার গুণগুণি, জামাওয়ালার গীত । 
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শুকনো কাঠ ভাঙলেও নোয় না । 

শুকনো! কাঠে ব্রদ্মশাপট। 
[ ১ পা--বজ্রাঘাত ] 

শুকনে৷ কাঠের ভেলায়, না” ডুবালে হেলায় । 

শুকনো কাঠে রটে কাউ*, ভাস্তি দাপুনি* দেখে লাউ*। 
যোগী আস, ছুছু* কলসী, তা দেখিলে না ঘরে আসি" ॥ 

[১ কাক। যাত্রাকালে অশুভ লক্ষণ। ২ দর্পণ। 
অর্ধধণ্ড লাউ । “শ্তকন! ডালেতে বস্তা কুবোলয় কাউ । যৌগিনী 
মা্গয়ে ভিক্ষা অর্দখান লাউ ॥--কবিকঙ্কণ। 'যাত্রাকালে 
অমঙ্গল দেখিলা আপনি । আউদ্ভ চুলে ভিক্ষা মাগিছে 
যোগিনী”--কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড (ধূত্রা্ষের যুদ্যাত্রা)। ৪9 
শন । নং ৬১২২, ৭৯৮১ | ৫ ডাকের বচন ] 

শুকনে। গাছে জল সেঁচা। 

শুকনো গু উল্টালে গন্ধ ।, 
[১ ন্" ৮৫০, ১১৭০) ২৫৬৮১ ৬৯৭৬ ] 

শুকনে! ডাঙায় আছাড় খাওয়া । 

শুকনে। ডাঙায় না” চালানো১। 
[ ১ পা--শুকনে| নদীতে নাও । "আমি শুকনে! ডাঙায় পানসী 
চালাই'- গোপাল উড়ে ] 

শ্তকনে! ডাঙায় ভরা ডুবি । 

শুকনো পৌদে১ আকন্দের আঠা । 
[ ১ পা-পাছায় & ঘায়ে ] 

শুক ম'লো মুখের দোষে, শালিক ম'ল সেই তর্াসে। 
শু'ট্কি না ছাড়ে গন্ধ, কমিনে; না ছাড়ে মন্দ 

[ ১ ফা কমিনহ.-" সামান্য, ক্ষুদ্র, নীচ পাস্পককমিনে ] 

শু'ড়ির কুড়ি, বেণের ছয়, আর জাতের হয় বা মি হয়। 

শুড়ির নেই কান ইত্যাদি, নং ৬৮৪৬ দ্রষ্টব্য | 

গুড়ির সাক্ষী মাতে, নং ৩১৫৮ ভ্রষ্টব্য। 
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শুদ্ধি বামনী ডাল ভাত খায়। 
শোৌল মাছের মুড়ে নিয়ে তাকের তলায় যায়। 

শুধু কথায়; চিড়ে ভেজে না।২ 
[১ পা-মিষ্ট কথায়, আশীর্বাদে | ২ নং ১৩৪৩) ৬৮০৩। 

“কিন্তু শুধু কথায় চিডে ভিজবে নাঃ বাবা”_শরংচন্দ্রের বম] । 
'বাঙ্গ।লাতে বলে, শুধু কথায় চি'ড়ি ভেজে না'-ছিজেন্ত্র রায়ের 
প্রায়শ্চিত্ত ] 

শুধু কথায় বেগুন ভাজা ।১ 
| ১ আমার সঙ্গে শুধু যেন কথায় বেগুন ভেজে! না 
গোপাল উড়ে ] 

শুধু কাজল পবলে হয় না, চাউনি চাই। 

শুধু কানাই নয়, তার দাদা বলাই । 
শুধু গৌর নয়, গৌবহরি । 
শুধু চটক সারা, মধ্যে বালি ভরা । 
শুধু তাবিজের জোর নয়, কোমরের জোরও লাগে১ । 

[ ১ অর্থাৎ সন্তান উৎপাদনে ] 

শুধু পল্তা পায় না, ধনে-পল্তা চায়। 

শুধু ভাত খায়, জরির জুতা পায়*। 
[ ১ পা-জরির জাম! গায় ] 

শুধু মেঘে মাটি ভেজে না। 
শুধু- যায় না, নেকড়া জড়ায় । 

[ ১ অর্থাৎ বিবস্ত্র হইম্বা ] 

শুধু* হাঁড়িতে পাত বাধা |, 

[১ পা-খালি ২ পা-_ভাড়ে। ৩ "শুধু হাড়ি পাত বাধি 
কথায় পাতি ফাদ'--রামেশ্বাসর শিবাষন। শুধু হাঁড়িতে 
পাত বাধিয়া কত করিব এ সব কন্মে কি কেবল কেঁদে মাটি 
ভিজান যায়'---আলালের ঘরের ছুলাল ] 

শুধু হাত মুখে ওঠে না। 
শুনতেই শোনা যায় সোনার গাঁ! বিক্রমপুর । 
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শুনতে বটে শ্বশুরবাড়ী বড় সুখেৰ ঠাই । 

কিন্তু সেথা ঝাঁটা ছাড়া আব কিছু নাই ॥ 
শুনতে ভণ্ড, অমুতের খণ্ড । 

শুনবে দেখবে বলবে না, চলবে সোর্জা টলবে না । 

শুন ভাই কলির অবতাব। 

কোণেব বউড়ী বলে ভাতার ভাতার ॥ 
শুনলে কথাব ছন্দ । 

হাড়ি ভেঙে মাছ পালাল, ঝোল বইল বন্ধ ॥ 

শুনলে কথার ভাবখানা । 

হাঁড়ি ভেঙে মাছ পালাল, ঝোল দিয়ে কেন ভাত খা? না। 

শুনলে কথা হাসি পায়, বিধাতার গুণ ক'ব কা'য়। 

শুনলে সাড়া ত নিলে পাড়া ।২ 
[১ পা-ভাঙলে। ২ অমৃত বস্থুর কালাপানিতে প্রযুক্ত ] 

শুনে গেলাম বউ দেখতে, বউ চাঁয় আমায় ধ'বে খেতে । 

শুনেছ কি গালে হাঁত, ছেলে হল চোদ্দ হাতি । 

শুস্তনিক্ুস্তেব যুদ্ধ।১ 
[ ১ জেগে থাকলে শয্ নিশুর যুদ্ধ হয়'_জামাই বারিক। 
“এইবার শুস্তনিশুভ্তের যুদ্ধ বেধেছে বাবা?- দ্বিজেন রায়ের 
রাহম্পর্শ | এ তে। আর শুস্তনিস্তপ্তের যুদ্ধ না, কেবল ছুটিমাত্র 
প্রাণীর বিয়ে-শেষবক্ষা ] 

শুভন্ক্য শীস্তরম অশুভস্তয কালহরণম্।১ 
[১ শুভ কন উচিত শীঘ্র দাশু রায়। “তিনি মনে এই 
বিবেচনা করিলেন যে, জীবন জলবিষ্ববংৎ এবং. গুভত্য শীঘ্রং-- 
টেকটাদের রামারঞিক1] 

শুয়ে চিত. পবে কাত, উপুড় হয়ে পোহায় রাত 
শুয়ে-শুয়ে লেজ নাড়ে, সেই বাঘ মান্গুষ মারে 
শুরুতেই সাতার'জল, পার হই কেমনে বল 
শুলেই দু'পা পেথানে? যায়। 

[ ১ পদস্থান। পাস্তল ] 
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শুস্নি শাক রেধে হল মনে বড় খুসী। 
দেৈবজ্ঞ এসে বলে আজ একাদশী ॥ 

শূন্য, কলসী ঠন্ঠন্, বা, শুন্য” কলসীর শব্দ বেশি 
[১ পা--আভরা। ২ পা-উকঢকানি। ৩ খালি কলর 

বাজনা ব্ড | নৃং ৩৯৭, ৫২৬; ২২২৭ ] 

শৃন্য কলসী, শুকন। না” শুকনা ভালে ডাকে কা” ! 

যদি দেখ মাকুন্দং ধোপা, এক প! না বাঁড়াও বাপা। 

এ সকলে পায়ে ঠেলি*, যদি না সমূখে দেখি তেলী ।ঃ 
[১ কাক। ২ দাড়িগোফহীন ব্যক্তি । " পাডাক বলে 
এরেও ঠেলি। ৪ শুভধাঁত্রাসম্বদ্ধে ডাকের বচন) খনার 
বচনেও পাওয়। যায়। এপ বিশ্বাসেব নিদর্শন শ্রারুষ্তকীর্তনে 
ঝাইয়াছে, যথা-'কোন অস্থভ খনে পাঁঅ বাডাইলে11.. শূন 
কলসী লই সখী আগে জাএ। বাঞব শ্মাল মোর ডাহিনে 
জাএ ॥,**স্থখান ডালত বসি কাক কাটে রাএ॥ (পৃ৩,৮)। 
“ঘরের বাহির হৈতে তেলিনী তেপ বেচিত্ে, কাল কাক বাঁএ 
স্থখান গাছের ডালে । আগে স্থুনা ঘটে নারী, হাছি জিঠিহো 
না বারি, চলিলে? তাহার উচিত পা ফল॥ (পৃ ১১৬)। 
“কনা ডালেতে বন্তা কুবোশম় কাউ'-কবিকঙ্কণ। নং 
৭৯৩৮ ] 

শূন্য গোয়াল ভাল ইত্যাদি, নং ৪১৯৩ ত্রষ্টব্য। 
শৃন্যেব চেয়ে ভর! ভাপ, ইত্যার্দি ন* ১১২১ দ্রষ্টব্য । 

শুহ্যেব চেয়ে সামান্য ভাল। 

শৃয়ব” কুকুব ভাবী, তিন চলে না ধীরি। 
[১ পাঁ-কাগার (যাতাবা পাল্কি পা ডুলি বয়) 7 

শূয়র চেনে কচু আর থেছু।; 

[১ পা-খলদে। ২ পশঙ ৬৬৭৩, ৮৪৮৮ ] 

শৃয়রণীর সাত ছা, বাঘিনীর এক লা। 
শুয়র বড় হলে হাতী হয় না। 
শুয়রে গৌ ।+ 

[১ নং ৮০৫২] 
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শূয়বে ঠাকুরের ক্ষেত চেনে না। 
শৃয়রের কপালে গঙ্গাম্বত্বিকার কৌটা । 
শূয়রের পাল বিয়নো। 

শূর্ণনিখার নাককাটা | 

শেওড়া গাছের১ পেত্রী। 
[ ১ শেওভডা গাছ ঘন ও কালো হয়] 

শেওড়া মোজ৷ হলেও গীঁটে-গাঁটে বাঁকা । 
শেখ, আপন দেখ । 

শেখের; দাড়ি ওষুধে লাগে । 
[১ পাযোল্লার। নং ৫৯৩৫ ] 

শেখানো কথা নিয়ে দরবারে যায়। 

ফুরালে কথাগুলি কিই ব! কষ ॥ 

শেজ না পাততে ঠ্যাং লম্বা। 
শেয়াকুল কাট!১। 

[১ ছাভডানো দায়, এক দিক ছাডলে অন্য দিকে জডায়। 
“গিয়েছে পুঁজিপাটা, ভিটেতে শ্যাকুল কাটা”--ঈশ্বর গুপ্ত] 

শেয়ালকে কাকুড়ের ক্ষেত; দেখানো । 
[১ পাই] 

শেয়াল মারতে হাতী চায়।১ 
[১ কমলে কামিনী ] 

শেয়ালে কাঠাল খায়, বকের মুখে আঠা, নং ১৪৯৬ জরষ্টব্য। 

শেয়ালে কাঠাল বয়। 

শেয়ালের যুক্তি ।১ 

[ ১ রাত্রিতে পরামর্শ হয়, গ্রাতে নাই। 
প্রহর পর্যন্ত রুটি ঘণ্ট ফির্পে ও মেটে ত্যাগ 
যুক্তি করে'--মদ খাওয়া বড় দায় ] 

শেষ ঘরে হয় পুত, সংসারে লাগে ভূত । 
শেষ ঘরে হয় মেয়ে* ঘি পড়ে শিকে বেয়ে ॥ 

[১ অর্থাৎ দ্বিতীয় বিবাহের সংসারে । পাতিল ঝি হয়ে 

হারা রাত্রি ুই 
বয় শেয়ালের 
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হয় পুর্ত। ২ পাঁ-ঝি। ৩ পা--তিন পুত হয়ে হয় ঝি। ৪ পা! 
--শিকে বেয়ে পড়ে ঘি] 

শেষ ভাল ত সব ভাল ।১ 

/ ১ পা- শেষ ভাল যার, সব ভাল তাঁব , সব ভাল যাঁর শেষ 
ডাল ] 

শেষ যার বেশ তার । অথব1, শেষ বেশ। 

শেষ রক্ষাই রক্ষা ।, 
[ ১ রবীন্দ্রনাথের একটি স্থপরিচিত নাটকের নাম শেষবক্ষা ] 

শেষের সুখই সুখ । 
শোন গো শ্বশুর, শোন গো ভাসুর, বলি তোমাঁদের পায়। 

আর রণে মাততে গেলে গামছ। থাকে না গায় ॥ 

শোর+ শুঁড়ি এড়ে নেড়ে। 

এ চারকে যে বিশ্বাম করে সে ভেড়ের ভেড়ে ॥ 

[১ শুয়র ; অথবা শে। ( »শুয়াপোকা )। 
৮০৪১ ২৩৪৮, ৩৩৭৬, ৩৮৬৯ ] 

শোঁল খেলাম, বোয়াল খেলাম, চিংড়ি খেতে দাত ভাঙলাম। 

শোল; গজালের পৌনা, যাঁর কাছ্ছে যা তাই সোনা ।২ 
[১ পা হোক্ না। 

শোল চেঙও১ সেজে না, পোনা চেউও২ সেজে না। 

[ ১ অর্থাৎ বড় চেঙ মাছও | ২ চারা বা ছানা চেঙও। পা-- 
পে।লা চেওড়াও ] 

শোল মাছ লেজ নাড়ে, মেছুনীর কড়ি বাড়ে। 

শোল ধায়, বোয়াল ধায়, তার পিছে খল্সে পুঁটিও ধায়।* 
[১ নং ১১২৮] 

শোল মাছের পালান ।১ 

[১ নং ৪২১১] 

শোলের ঘাড় ভাঙতে পারে না, মাগুরের ঘাড় ভাঙে । 

শশান-ঘাটের শুকনো বাশ ।১ 
[১ ছম্পক আমার দাদীর কত সাধের মেয়ে, শ্রশান ঘাটের 

পা-মোর। নং 

২ নং ৮৩৫৬] 
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গুকন1 বাশে সেই মেয়ে সম্প্রদান করবো ?--বিয়েপাগলা 

বুড়ো] 

শ্মশান পর্য্যন্ত চিকিৎসা । 

শ্বুশান-বৈরাগ্য 1১ 
[১ অর্থাৎ শ্মশানে শবদাহ কালে যে ক্ষণস্থায়ী বৈরাগ্যের ভাব। 
“অনেকের পরমার্থ বিষয়ে শ্বশানবৈরাগয দেখা যায আলালের 
ঘরের ছুলাল। 'গোসাই মামার শ্রশীনবৈর।গ্য দেখে আমি 
আর বীচি না-মদ খাওয়া বড় দায়। গঙ্গার চমৎকার শোভায় 
মুছু মুদু হাওয়ীতে ও ঢেউয়ের ঈষৎ দোলায় কারু কাক শ্বশান- 
বৈরাগ্য উপস্থিত হয়েছে? - হুভোষ প্যাচার নকশা] 

শ্যাম রাখি, না, কুল রাখি ।১ 

[১ অর্থাৎ উভয় সন্কর্টা “কুপ্রবনে বাঁজল বাঁশী, ঘরে বয় না 
মন। শ্যাম রাখি কি কুল রাখি বাধা ভেবে উচাটন্ |” 
জামাই বারিক। “এখন উপায়, শ্।ম রাখি কি কুল বাঁধি, এ 
দিকে কুত্তা দিকে ব্রন্ষহত্যা'- নবীন তপন্থিণী ] 

শ্রদ্ধার, ছাই, হাত পেতে খাই | 
[১ প।-ছেদ্দার ] 

শ্রাদ্ধ কতদূর গড়ায়, বা, শ্রাদ্ধ গড়ান |, 

[১ শ্রাদ্ধেব দানের সময় রেওভাট প্রভৃতির গগগোল ও গালা- 
গ।লিতে শেষে আদছ্ের অনুষ্ঠান কান্নাকাঁটিতে পরিণত হয়। 
“গোস্বামী কাম শ্রাদ্ধ গড়াক দেখে জতো ও হুরিনামের থলি 
ফেলে দৌডে ব্রাস্তায় এসে হাপ ছাড়লেন? ; পুনশ্চ, 'দাত্তির 
শেষে শ্রাদ্ধ গড়াবে, অবন্ষে পুলিসে দক্ষিণ! দেবে? _ হুতোম 
প্যাচাৰ নকশা । "এতো আপনাদেএই শ্রাদ্ধ গড়াচ্ছে” দ্বিজেন 
রায়ের কঞ্ধি অবতার । “ছাঞ্দ গড়ান কাকে বলে একবার বাইরে 
দাড়িয়ে দেখো? শরংচন্ছের রমা । নং ২০৪১] 

শ্রাদ্ধের চাল চড়ান।+ 
১ অর্থাৎ (গালিতে ) ধমের বাড়ী পাঠাইয়া শিদ্ধের ঘোগাড় 
কর) 

শ্রাদ্ধের দেনায় ভরে, বিয়ের দেনায় মরে । 

্রীঘর |: | 

[১ জেলখানা । "সগ্ধ্যা হইয়াছে এমন লময় ঠকচাচ। শ্রীঘরে 
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পদ্মার্পণ করিলেন,--আপালের ঘরের ছুলাল। 'অনেকে পার্বণের 
পূর্বের শ্রীঘরে ও বাস্কুলে বসতি কচ্চে*_হুতোম প্যাঁচার নকশা । 
পুন শ্রাহরি নীম শ্রীঘরে বপিয়া'--ঈশ্বর গুপ্ত ] 

) নং ১২২৭৯ দ্রষ্ট্ব্য । 

শ্রেয়াংসি বহুবিদ্বানি |; 

[ ১ কুলীনকুলসর্ধন্থে উদ্ধৃত ] 

শ্বশুরকে ভাত দিয়ে পড়ল মনে । 

আমানি নিয়ে বউ ছোঁচাল কোণে ॥ 

শ্বশুরবাড়ী গেলাম, কাকালে ঘড়া । 

বাপের বাড়ী এলাম, টেঁকিতে বার! ॥ 
এজববাড়ী জামাইয়ের বাসা,» 

একজনকে মাবলেং তিনজন গোসা । 

[ ১ পা অভাগাব দশা শ্বশুরুবাড়ী বাসা। ২ পা-মারলে 
হধ ] 

শ্বশুরবাড়ী মথুরাপুবী, দিন পাঁচ সাত আদর ভারি ।১ 
[ ১ 'জীমাই গেলে শ্বশুর ব।ডী, তিন দিন আদব বাঁড়ীবাঁড়ি,_ 
দাশু রায়] 

শ্বশুরবাড়ী মধুর হাড়ি তিন দিন পরে ঝাটার খাড়ি। 
[ ১ পা-_মথুরাপুরী। ২ পাঁনিত্য গেলে) 

শ্বশুরবাড়ী সুখ বড়, ঘরজামাই কিলে দড়। 

শ্বাশুড়ী নেই, ননদ নেই, কাব বা কবি ডর । 

আগে খাই পাস্তা ভাত, শেষে লেপি ঘর ॥ 

শ্বাশুড়ী বউ/;য় ভাব থাকলে, মাচার ধানেও১ ভাত হয়। 

[৯ অর্থাৎ ধান ভানিয়! মেই চালে ] 

শ্বাশুড়ী ভাঙলে খোলা ১ হয়, বউ ৬. গুলে কামের নয়। 

| ১ খোলামণুচি, মাটির পাত্রের ভগ্ন খও্ড।--নং ২৫২৪, ৫৩৮১] 

শ্বাশুড়ী ম'ল সকালে । 

খেয়ে দেয়ে যদি বেলা থাকে ত কাদব আমি বিকালে ॥ 

৪৭ 
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্বাশুড়ী মারেন গুতা, বউ বেটা গেল ছুতা; । 
[১ নং ১৮৩৯) ৫২৫৭] 

শ্বাশুড়ী যেমন কাঠি মেপে থোয় ছুধ ॥ 
বউ তেমনি জল মিশিয়ে খায় হ্ধ ॥ 
শ্বেত চামর আর কোষ্টাপাট১। 

[ ১ পা-আর ধেডের চুল। নং ২১৭, ১৮৭৩] 

শ্বেতহস্ভী পোষা 

ষটকর্ণে মন্ত্রভেদ১ । 

[ ১ সং--ষটকর্পণো ভি্যতে মন্্ত্তথা প্রাঞ্ধন্ত বার্তয়া। ইতি 
মন্টিদ্বিতীয়েন মন্ঃ কার্যে! মহীভুজা ।--ভিতোপদেশ ) 

কর্তা খু ধরমপী 
[১ 'কাধেষু দাঁপী, করণেমু মন্ত্রী, ূপে চ রম্তা, সহনে ধরিত্রী । 
ভোজে চ মাতা, শয়নে তু বেশ্তা, যট্কমফুক্কা খলু ধর্মপত্থী ॥ 
“কার্যে দাসীসমা, পুর্থীসমা কমা, যুক্তিতে মন্ত্রী, কথায় মাধনী। 
শয়নে স্বৈরিণী, ভোজনে জননী, সেধনী বলাষ সাধবী ৮-_ 
রামেশ্বরের শিবায়ন ] 

ষগ্ডামার্ক ।১ 

[ ১ ব৩+মর্ক” ষণামর্ক । উগ্র ও একগুয়ে। শুক্রাচার্যের 
পুত্রদ্ধয় ষণ্ড ও অমর্ক প্রহলাদের শিক্ষাগ্তরু ছিলেন ও তীহাঁকে 
কষ্চনাম ভইতে বিরত হইবার জন্য নিষেধ করেন ] 

যত্ব ৭ত্ব জ্ঞান নেই 
[১ কিছু বোঝে না ঘত্ব পত্ব। তার আবাদ গ্রধানত্ব'-- দাশ 
রায়। নং ২৫৮২১ ৮৮৪৭ ] 

বন্ঠীর কপা১। 
[ ১ যার ফলে সন্তানলাভ হয় ] 

যষ্ঠীর বেরাল+ | 
[১ দেবীর বাহন, সৃতরাং দুগ্ধ ও মংন্তাদির স্বারা! পুষ্ট । 'যচীর 
বিড়াল হয়ে মাচ ছুধ খায়_দীনবন্ধু মিজের কবিতা ] 
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ষষ্ঠী রাগ করবেন ত ছেলে ধ'রে খাবেন। 
ষাঁড় রাড় সন্ন্যাসী, এই তিন নিয়ে হল কাশী? । 

[ ১ পা--এই তিন নিয়ে বারাঁণসী ] 

খড় রখড় সি'ড়ি, তিন কাশীর বৈরী । 
ষশড়াধাড়ি বান১ ডাকা । 

[১ ফাড়ে ষাড়ে যুদ্ধের সময় যেরূপ গঞ্জন ও আকৃতি হয় 
সেরূপ জলোচ্্বাসধুক্ত বন্যা ] 

ষাড়ে ধান খায়, তাতী বাঁধা যায়। 

ষাঁড়ের গৌ।, 

[ ১ নং ৭৯৮৭ ] 

ধাড়ের গোবর ।; 

[ ১ সংঙ্কারস্গাধ্যে লাগে না, অকেজো ] 

ষাঁড়ের শত্রু বাঘে খায় । 

[ ১ ভাল হল ঘুচল দায়, ধাডের শক্র বাঘে খায়, বুন্দাবনের 

বালাই হল দূর'-দাশু বায ] 

ষাঁড়ের হোক্কা জয় ঢককা। 

মীড়ে ঝাডে যুদ্ধ হয় ইত্যাদি, নং ৫৫9৪ দ্রষ্টব্য । 

ষাড়ে ফাড়ে লড়াই, বাছুরের ভাঙে পা। 

যেঠের বাছা ষষ্টীদাস।১ ষেঠের কোলে ।২ 
[ ১ “কিসের বয়েস? ষেঠের বাছা ষঠীর দাস'নবনাটক | 
অর্থাৎ ষীদেবীর অন্গৃহীত সগ্ঠান। ২ অর্থাৎ ষষ্ঠীর অনুগ্রহে | 
'যেঠেব কোলে মতিলীলের বয়স যোল বংসর হইল, আর কি 
বিবাহ না দেওয়া ভান দেখায়*-_-আলালের ঘবের ছুলাল ] 

ষোল আনাই লাভ। 

যোল আনা বাজিয়ে নেওয়া। 

ষোল কড়াই কানা ৷ 
যোল বরের খোকা । 
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বাংল! গ্রবাদ 

সংজ্গান্তি বুড়ো |, 
[১ পঞ্সিকায় সংক্রান্তি স্থানে নঙ্ষিত চিত্ন্রাঙ্গণ ।--বাঙ্গে 

প্রযুক্ত হয় ] 

সংভবামি যুগে যুগে | 

[ ১ ভগবদগীতা ] 

সংসাব আনন্দময়, যাব মনে যা লয়। 

সংসাব এক সিডি, কেউ ওঠে কেউ নামে । 

ংসাবী সুখী, সন্মযাসী দুখী । 

সইয়ের মায়ের বেগুনফুলের বোনপো-বউয়েব বোনঝি- 

জামাই ১। 

[১ প্রবাতদব প্রথম পংক্তি এইবপ ৪ পাওয়া যায়__সম্পর্বের 

বলিহারি যাই, সইযের মায়ের ইত্যাদি । আত্মীযতার নিদর্শপ। 

নুহ ৬৯০ ] 

সওয়ালেই সব সয় ।' 
[১ সওধালে সকলি য় জেনেও কি তা জান শ। গোপাল 

উড়ে ] 
সকলঞ্চ কথা আছে চিতে। 

কাপড়টি ছিনিয়ে নেছ পোষ মাসেব শীতে । 

সকল কুকুর স্বর্গে যাবে, কাবা তবে এ টে! খাবে ।+ 

[ ১ ন* ৫২৬১, ৮১৮৩ ] 

সকল গাছ কাটি কুটি, কাঠাল গাছে দিই মাটি 
১ খনার বচন ] 

সকল গুণ আছে পুতে, হাঁড়িতে খায় শেজে [মুতে 

সকল গুণের গুণনিধি। 

সকল চাবুক সমান লাগে। 

নকল চিল পালালো! ইত্যারি, নং ৬ ৯০ জরষ্ব্য 
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সকল চুলে* চামর হয় না । 
[ ১ পা-্বালে ] 

সকল ঘর লেপে ছুয়ারে কালি।১ 
[ ১ নং ৮৩৭ ] 

সকল জোয়ানের মেল, বুড়োকে বলে আগুন ঠেল। 
সকল তাতী১ ভাত বোনে, আপন আপন কোটে টানে*। 

[ ১ পা--সাঁত ভাই । ২ আয়ত্ব, অধিকারে । ৩ পা 
আপন কোটে সবাই টানে ] 

সকল দিন যায় হেলে ফেলে ইত্যাদি, নং ৪১১৫ দর্টবা। 

সকল নৈবেছ্তে ঠোকর মারে । 
সকল নোড়াই শালগ্রাম হলে হলুদ বাটি কিসে। 
সকল পথ মাড়িয়ে চলা । 

সকল১ পথ লড়ালড়ি২, খেয়াঘাটে গভাগড়ি । 

| ১ পা-সারা। ২ পাঁদৌডাঁদৌডি ও 

সকল পথ পায়ে কেটে দুয়ারে আছাড় । 

সকল পাখীতে মাছ খায়, মাছরাঙ্গার কলঙ্ক । 
| ১ প1- নাম পড়ে মাছরাঙ্গার। 

সকল ব্রত করলেন ধনী, বাকি রইল প্লাজপূজনী ' 
সকল ব্রত করলে যশী, বাকি আছে ভীম একাদশী । 

সকল মাছে গু খায়, নাম পড়ে টেওরার১। 

| ১ পা মাগুবেণ। পাশুচ্যার ] 

সকল মেয়েই মেয়ে । 

কেউ বা! যায় পাল্কি চ'ড়ে, কেউ বা থাকে" চেয়ে ॥ 
| ১ পাঁ_কেউ যাচ্ছে । ২ পা-কেউ রয়েছে ] 

সকলেই সিঁদুর পরে, কপালগুণ্ লক মারে। 
সকলে গেল মরে, কর্তা হল হরে। 

সকলে মরে সব বঙ্গে, কাণী মরে ইত্যাদি, নং ২০২৫ দ্রষ্টবা। 

সকলে যদি ব্রত করে, নেবেছ্ভ খাবে কে। 

নং ৬৫৯১ ] 
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সকলের ছাগলে ধান খায়, রামার মার দোষ। 

দকলের ভাতার মাঝি হয়, আমার ভাতার তা? নয়। 

বলে-_ এও ক'রে দায়, তবু কিনারায় বায় ॥ 

সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী । 

সকাল বিকাল নিকাল যায়* তাব কড়ি না বৈদ্ধে খাঁয়।* 

[ ১ অর্থাৎ শৌঠে যায় । ২ নং ৩৬৭, ২২১৮, ৩০৮৮ এ 

সকাল শুয়ে সকাল উঠে, তার কড়ি না বৈষ্ঠে লুঠে । 
সকাল সকাল যাস্ ত ঘুরে ফিবে যা'। 
সকালে খেয়ে ফকির নাচে, বিকালে তবে খোদা আছে ।১ 

[১ নং ৩৭৯] 

সকালেব ভাতে পেট না ভবলে 

বিকালে ভাতে কি পেট ভবে । 

সখা যাব জনার্দন, তার সঙ্গে কি সাজে বণ। 

সখের প্রাণ গড়েব মাঠ ।১ 

[১ গিরিশ ঘোসের স্বপ্নের ফুলে ঠযুক্ক ] 

সঙ্গদোষে কি না হয়, ছুঁচো ছু'লে গন্ধ কয়। 

সঙ্গদোষে গ্রাম নষ্ট । 

সঙ্গদোষে চোর হয়, সাধু সঙ্গগুণে । 

সঙ্গদেষে ভাই, বেশ্যাবাড়ী যাই । 

গোট মজলে জি'জিৰ মজে সন্দেহ তাব নাই ॥১ 
[১ কমলে কামিনী ] 

সঙ্গদোষে লোহা ভাসে । 

সঙ্গ যেমন রঙ্গ তেমন । 

সঙ্গে কারো কেহ নাই, বন্ধু বল কারে ভাই। 

সজনে শাক বলে - আমি সকল শাকের হেল 

আমার খোঁজ পড়ে কেবল টানাটানির বেল! । 
[১ পাঁ-চোদ্দ শীকের বেল ।--কান্তিক মাসে ভূতচতুর্ঘদীতে 
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চোদ্ধ শাক খাইতে হয়; তখন সক্নে শাক পাড়িবার সম 
এই ছড়া বল! হয়] 

সজনে শাকে নুন জোটে না, মণ্ডর ডালে ঘি। 
সৎপুত্র কুলের প্রদীপ ।১ 

[ ১ সং--শর্ববীদীপকশ্চন্ধঃ প্রভাতে দীপকো রবিঃ | ব্রেলোক্য- 
দীপকো ধর্ম: সংপুত্রঃ কুলদীপকঃ। 'জুপুত্র হইলে হয় কুলে 
দিপক*_কৃত্তিবাস। “তুমি সংপুত্র কুলের প্রদীপ, তোমার 
অবশ্য কর্তব্য এ কন্ম কেন না হঝে--প্রবোধচক্ত্রিকা ] 

সৎমাব ছেন্দা১, পান্তা ভাতে ঘি। 

মাথাট! মুড়িয়ে এস, তেলপলাটা* দি* ॥ 

[১ শ্রদ্ধা, ম্েই। ২ পা-ঘোল চলে ] 

সতমাব বাণী, ওল দিয়ে মূল কাটে, উপবে ঢালে পানিঃ | 
[ ১ নং ২৬১৩-১৪ ] 

সওসঙ্গে; কাশীবাসৎ, অসৎসঙ্গে* সর্বনাশ ।$ 
[১পা--সাধুর সঙ্গে। ২ পা--স্ব্গবাস। ৩ পাশস্-চোরের 
সঙ্গে! ৪ “দংলঙ্গে কাশীবাস, নদেরটাদকে ছেডে সিদ্ধেশ্বরের 

সঙ্গে যেই মিশেচেন, অমনি লব পরিবর্তন হয়েচে'শ-লীলাব্তী। 
'আমি যে বাবা, বে-পিরীতে মার! গেলুম, 'একেই তবে বলে 
সংমঙ্গে কাশীবাস--গিবিশ ঘোষের মুকুল-মুগ্জুর! ! 

সতরঞ্ের চাঁপা, না খেলিও বাপা। 

সতাসতী সব বিড়ালনী, ভাল আমি জানি 1১ 

[ ১ লোচনদাস ] 

সতী নাবী গঙ্গাজল, অসৎ নারী বদ্ধজল। 
সতী নাবীব চোখ ও নেই কানও নেই, নং ৭৪৮৮ দ্রষ্টব্য | 

সতী নারীব পতি যেন পর্বতে চূড়া । 
অসতীর পতি যেন ভাঙা নায়ের ওড়াং ॥ 

[১ পা-দেউলের (গোগীচজ্রের গান, বুঝান 8৩)। 
২ নৌকাব গলুই বা পাটাতন, যাহা গুড়ি কাঠ দিয়া নিশ্মিত। 
যথাস্-চারি পাঁট চিরি নাঅ দিল যোখ মাপে । তাতে গুড়। 
ধোড়ি দিল তৌলবঝাপে ॥,-শ্রীকষ্ককীর্তন। নায়েব গুড়ায় 
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ছুধানি পাস্পবংশীবদন। "তার পাছে বাওয়াইল নৌকা নাম 
শঙ্খতালি। চন্দনকা্ের তার গুড়া আর ডালি ॥'--বিজযগুথের 
পল্মাপুরাণ ] 

সতীনের* কাছে সাজা, ভাতারের কাছে মজা । 

[ ১ পাস্প্রাজার ] 

সতীনেৰ ঘা সওয়! যায়, সতীন-কাটা!১ চিবিয়ে খায় । 

[ ১ সতীনের সন্তান বা আত্মীয়বর্গ । ২ বিয়েপাগলা বুডোতে 
প্রযুক্ত ] 

সতীনের পুত, সুন্দবও ভূত । 

সতীনের পুত হোক্, পড়শীর ভাত হোক্ ।+ 
[১ ছুই অবাঞ্চনীয়। "দেইজির ভাত হোক, সতীনের পো 
হোক" এই নামে গিরিশ ঘোষের একটি ছোট গল্প আছে] 

সতীনেব পেলে ছুনো খাই, পেটের বিষে ঘুম নাই । 
সতীনের পোয়েব হাত দিয়ে সাপ ধবানো। 

সতীনেব বাটিতে গু গুলে খাওয়া ।১ 
[ ১ 'সতীনের বাটিতে গু গুলে খেতে পারলে তার বাটিটি নষ্ট 

. হয়, স্বয়ং না হয় গু ুলেই খেলেন” হুতোম প্যাচার নকশা ] 

সতীনেব হাত সাপেব ছ্ো, চিনি দিলে তুলে থো। 

সতীনের ডাক নিশিব ডাক১, তিন ডাকে চুপ মেবে থাক্ ॥ 
[১ রাত্রে তুক করিয়া ডাক, যাহার উত্তর দিলে নাকি মৃত্য 
'অনিবাধ্য । নিশি নাকি একবার ডাকে, সুতরাং বাত্রিতে 

কেহ তিন বার না ডাকিলে সাডা দিতে নাই ] 
সতী মাগীব ভাতী নাউ. 

সতী যায় মলৌতে১, অসতী যায় রথে। | 
[ ১ ম্োতে ] 

সতীর জন্য কোল, অসতীর জন্য কিল । 

সতী সাবিত্রী ।১ 

[১বিদ্রপে। নং৮৫০১] 

সতী হলি কবে? সে মরেছে যবে। 
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সতের সতের দোষ ।* 

[ ১ সদ্বাক্তির। ২ “সতের পৌদে পু ছিদ্র দাশ 
রায় ] 

/সত্যই কি বউবে মাবে ধরে১ 

গলায় গামছা দিয়ে তামাসা করে ।ং 

[ ১ পা--সত্য কি দাদা বউবে মারে। 

সত্য কথার ডালপালা নেই। 

সত্যপীব বলে- আমি শিন্নি নাহি খাব । 

দেওয়ানজী বলে-_আমি মুখে গুজে দেব ॥ 
সত্যবাদী ছুইজন, মূর্খ ও বালকগণ। 
সত্যযুগে হুষ্ট যেমন, কলিষুগেও ছুষ্ট তেমন । 

সত্যেব ছুয়াবে আগড় নেই৯। 

» নল" ৫৩৮৫ ] 

[১ পত্যের ছুগ়ারে আগড নেই, ষথাথ পবিচয় দিয়েচেন+ 

নবীন তপন্থিনী | নং ৮৬১৭ ] 

সত্যেব বাড়া ধন নেই, মিথ্যের বাড়া পাঁপ নেই ।১ 

| ১ সং-নাস্তি সত্যাৎ পরো! ধর্মো ন পাঁপমনূতাঁং পরম্ 1 

সত্যের মার নাই ।১ 

[১ «দীষ থাকিলে দৌষের ম্বীকার কর! ভাল, স্ত্যেৰ মার 

নাই'_আলালের ঘরের দুলাল ] 

সদর বন্ধ, খিড়কি ফাক। 

সদরে ছু'চ চলে না, অন্দরে ইত্যাদি, নং ২২৩৫ দ্রষ্টব্য । 

সদানন্দেৰ গোঁদা পা, ডাইনে আনতে বামে যা? । 

সদাশিব ।১ 

[১ উদ্দাব ও অক্রোধল ] 

সহ্ব চিনেছে কছু |: 

[ ১ শং ৭৫২০] 

সধবা কপালে সিঁদুর পরে, বিধবার কপাল চড়চড় করে। 
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সধবার একাদশী |, 

[১ দীনবন্ধু মিত্রের প্রসিদ্ধ হান্যরসাম্মক নাটকের এইরূপ 
নাম] 

সন্দেশওয়াল। মুড়ি খায়।১ 

[ ১ অর্থাৎ মন্দেশ খায় না। 

সন্দেশের খোসা ফেলে খাওয়া |: 

১ নং ৫২০৩৮ ] 

সন্দেহ-বাই ধরে যারে, তিলে-তিলে জালিয়ে মারে। 

সন্নিপাতের তেষ্টা, মরণকালের চেষ্টা । 

সন্ন্যাসী চোর, না, বৌচকা ঘটায়। 

সন্নযাসীর অল্প ছিদ্র গায় সর্ব জন | 

শুভ্র বন্তরে মসীবিন্দু দেখায় যেমন ॥+ 
[১ 'সন্লাসীর অল্প দৌষ সর্ধা লোকে কয় 
ধৈছে না লুকীয় ৮- চৈতন্কচরিতা মৃত ] 

সম্ন্যাসীর গলায় মাছুলি।* ূ 
[ ১ অর্থাত সন্ীসী সকলকে মাছুলি দেয়, তারই গলার আবার 

» মাছুলি ] 

সন্ন্যাসীর তুম্ব১ নাড়া ।* 

[১ শ্ুকন! লাউয়ের খোলা, ভিক্ষাপান্্র। ২ দন্যাসী হইয়া 
তুমি যদি শেখ যোগ । তথাপি যাবে না প্রাণ তুস্বনাড়া 
রোগ ১ ঈশ্বর গ্প্ত ] 

সন্ন্যাসীরে যদ্দি অলন্দ্লী পায়, ঝুলি কাথা নিজে লাখায়। 

সন্ধ্যা লাই, আহি নাই, দিগন্বর হালদার । 
সন্ধ্যা বেলার মড়!১১ কত কাদবি কাদ। ! | 

[ ১ অর্থাৎ সারা রাত সংকারের প্রচুর সমু পাওয়া যায় ] 

সপ্ত রথী ঘিরে বধ 
[১ মহাভারতের অভিমতাবধের কা হইতে । এ যে 
সগ্তরধীর বৃহ ঠাকুরপো, পালাব কোরীয়? প্রবেশের পথ 
আছে, কিন্তু বার হবার পথ কি সবাই 'জানে 1? শরৎচন্দ্রের 
চরিত্রহীন ] 

নং ৬৪৪৫ ] 

শুরু বন্ধে মনীবিন্দু 
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সফরী ( শফরী ) ফরফবাঁয়তে ।+ 

[ ১ অগাধঙ্গললঞ্চাণী বিকারী ণ চ রোহিত: । গঞ্জ যজলমারেণ 
শফনী ফরফরায়তে ॥ নং ৩০৩৮ ] 

৭8৭ 

/সবই দেখে সবই জানে, মাছ আনতে কাটা আনে ' 

সব কথ! পাকে পুতে রাখা, ন" ১৩৩২ দ্রষ্টব্য | 

সব কাজ ত শিখিয়েছিল মায়ে । 

পিঁড়ে ভেঙে গেল তবু বাতাসেব ঘায়ে ॥ 
সব কাজে যাব ভ'স, তাবে কয় মানুষ । 

সব গুড় নিয়ে এক গামছা । 

সব চাল বাইশ পস্থুবিন | 
| ১ পাচ সেব পব্যাএ ] 

লব চেয়ে চপ ভাল । 

সব জগ্চ মোট বয়, ধবা পড়েছে গাধা । 

সবাই সতী কবলাঘ, ধবা৷ গড়েছে বাধা ॥ 

সব ঝিনুকে মুক্তা নেই! 
সব দিন সমান যায় ন। ।১ 

| ১ ন* ৩০২ন | 

সব নুড়ি শালগ্রাম হয় না । 

সব পুত থাকতে নাতিব মাথায় হাত । 

সব বাশে১ বংশলোচন হয় না ।২ 
| ১ পা-কঞ্চিতে। ২ নং ১২৮৩ ] 

সব বেটাকে ছেড়ে বেঁড়ে বেটাকে ধর্।১ 
[ ১ পু্ত শুগালেব গল্প হইতে 7 

সব ভাল যাঁব শেষ ভাল, নং ৮০০9 দ্রষ্টুব্;। 

সব ভেড়ার এক ডাক ।, 
| ১ নং ৮১৭৬] 

সব মুডো মেরে রাখা ১ 
[১ “কোথাও কিছু হবার যো নেই, আমাদের বাবু সব মুডে! 
মেরে রেখেছেন*--অম্ৃত বন্থর একাকার ] 
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সব লাল হো যায়েগ! ॥১ 

[ ১ মানচিত্রে ইংরেজাধিকার লাল বর্ণে চিজিত দেখিয়। পঞ্জাবের 

বীর রণজিৎ সিংহের ভবিষ্দধাণী বলিয়া প্রলিক্ধ। দীনবন্ধু 
মিত্রের যমালয়ে জীয়স্ত মানুষ বরষ্টব্য। 'বিনয। একে একে 
সব লাল ০! ঘায়গঃ নাকি । আমার মাঁনচিভ্রটাতে কেবল 
আমিই একল। এসে ঠেকব 1--ব্বীন্দ্রনাথের গোর! । কিন্তু 

কেবল 'লাল হয়ে যাওয়া -ধনশালী হইয়া স্মীত ও বুক্তমুখ 
হওয়া । তার কেমন এক আত্মীয় বন্দীমুলকে চাকরি করিয়া লাল 
তইযা গিম্বাছে, অর্থাৎ অতিশয় ধনবান ভইয়াছে, শরৎচন্দ্র ] 

সব পরীবে ঘা ইত্যাদি, নং ৮২২৭ দ্রষ্টব্য । 

স্ব শেষালে কীঠাল খেলে ইত্যাদি, ন* ১৪৭৬ দ্রষ্টব্য । 

সব শেয়ালেব এক ডাক (বা, রা )। 

[| ১ নং ৮১৭৩1 'শুগালের মত সব এক ডাক ডেকেছে'- 
ঈশ্বর গুপ্ত 1 

সব সুবোধেব এক গোয়াল । 

সর হাটের হেটে! । 
সবাই আপন কোলে ঝোল টানে, নং ৪২৫ দ্ষ্টবা। 

সবাই কুষ্চেব নাম কবে, আমি কবলেই ধ'বে মাবে। 

সবাই গেল আলায়-আলাধ, বুড়ী মবে পৌদেব জ্বালায় । 
সবাইকে পাবা যায়, পাযে-পডানোকে ঠেকানে! দায় ।১ 

| ১ নহ ৫০৭৫ ] 

সবাই জানে সব তত্ব, কাপড়খানা মধ্যস্থ। 

সবাই যদি হবে সে, এঁটো পাত কুড়াবে কে ।১ 
॥ ১ নং ৫০৬১, ৮০৭০ ] 

সবাই হাঁটে এক বাস্তায়, কেউ ভালয় ধায়, কেউ হোঁচট খায় । 

সবার বেল৷ টুকাটুকা, মোর বেলা এতটুঁচি। 

আর জন্মে মোর ম! ছিলে । 

সবার মাঝে ফাড়ালে, মোর মান বাড়ালে, 
আর জন্মে মোর বাপ ছিলে ॥ 
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সবুরে মেওয়া ফলে ।১ 

[ ১ বাবাজি মবুব, আমি সবুবে মেওযা ফলাচ্ছি'__গিরিশ 
ঘোষের বপিদান। 'সবুর কর বাবা, সবূবে মেএয়া কলে 
ছিজেন্্র রায়ের ত্রাহস্পশশ ] 

সবে* কলির সন্ধ্য। ।* 
[১ পাএইত। ২ 'যাদুমণি, ধৈর্য ধর এই ত কলির 
সন্ধ্যাব্লো-- গোপাল উডে। “এই সবে কলির সন্ধ্য। 

রে ভাই, কত ক্ষণে রাত পোহাবে ঈশ্বর 

গুপ্ত । এই কলির নন্ধ্যা-- নবীনচন্দ্ের পলাশিবু 

যুদ্ধ ] 

সবে বলে ধর ধর, কেউ নামে না অগাধ জলে ।$ 

[ ১ রামপ্রসাদ ] 

সবে ধন নীলমণি ।£ 

| ১ “কর্তা প্রত্যুন্তব দিতেন, ৪ আমার সবে ধন নীলমণি*_ 
আলালের ঘরের ছুলাল। “ভগিনি, তুমি আমার সবে ধন 
নীলমণি'--অমুত বনস্থর রাজ বাহাছুব ] 

সবে মিলে খাবে ননী, ধরা পড়বে নীলমণি | 

সভা বুঝে কেত্তন। 

সভায় না ঠাই পায় ইত্যাদি, নং ৩৯৯৩ দুষ্ট 1 

সভাব মাঝে পড়ল কথা ইত্যাদি, নং ৭৭৯৪ ষ্টবা | 

সময় কারো হাতে ধরা নয়৷ 

সময়গুণে আপ্ত পর, খোঁড়া গাধা ঘোড়ার দর ।১ 

[১ পাঁ-আপন। ২ নীলদর্পণে প্রযুক্ত ] 

সময় যায় জলের মত । 

সময়ে অনেক হয়, অস্পয়ে কেউ নয় ।২ 

[১ পা-সময়ে সব বন্ধু হয়। অসময়ে কেউ কারো ল্য়। 
২ নং ৮৪০৮১ ৮৪২২ ] 

সময়ে ন! দেয় চাষ, তার ছুঃখ বারমাস | 
সময়ের এক কথা, অসময়ের একশ কথা । 
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সময়ের এক ফৌড়) অসময়ের দশ ফৌড় ।১ 

[১ 500) 10. 07065256512 এই ইং প্রবাদের 

অন্যবাদ ? ] 

সময়ের গীত অসময়ে গায়, গালে মুখে চাপড় খায়। 
সময়ে সব হয় বোন ভাগন! ভাই। 

ঘরেব স্ত্রী আপন নয়, যখন গাটে পয়সা নাই ॥ 

সমস্ত আশ্বিন, কাণ্তিকের আট, যে বাঁচে সে খয়েব কাট । 
সমানে সমান ঘর, খোঁড়া মেয়ের কানা বর।১ 

[১ দাশু রায়) 

সমানে সমানে মানায় ভাল। 

সমুখ* দিয়ে কানাকড়িওং যায় না, 
পেছন দিযে হাতী* যায় ।' 

[১ পা-সদর। ২ পা-তিলও। 
_তাল। € নং ২১৩৫ ] 

সমুখে ছেলামালেকি,১ পিছনে হাবামজাদকি | 

[১ "সেলাম আলেকুম” অভিবাদন । “মানীর মান রাখতেন 
ও লোকের খাতির ৭ সেলাধালকির গ্রণা কত্তেন না” হতোম 
পাচার নকৃশা ] 

সমুদ্রে ছাতুমুঠ! । 
সমুদ্রে জলঢাল।। 

সমুদ্রে ডুবালেও ঘডা, যা.-ধরবার তাই ধরা । 
সমুদ্রে পড়ে কুল পাওয়া 

[১ প1-অকুল সমূদ্রে। নং ৮1 প্িরদা বানুর এই কথা 
শুনিয়া মতিলালেব স্ত্রী ও বিমাতা প্লেন সমুজ্রে পড়িয়া কল 
পাইলেল”-আলালের ঘরের ছুলাল ] 

সমুদ্রে পাস অধ্য। 
সমুদ্রে বাস শিশিরে ভয় ।, 

রন 

[১ পামমূত্রে পাতিম়া পথ্য! শিশিরে 'কি ভয়; সমুদ্দে শয়ন 
যার শিশিরে কি ভয় ভার । “সাগরে যাঁর বিছানা মা, শিশিরে 
তার কি কছিবে'্বামপ্রসাদ ] 

৩ পা-অদর। ৪ পা 
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সমুদ্রের জল, এক কলসী তুললেই বা কি, ঢাললেই বা কি। 
| ১ “আমাদের উদর সমুদ্র-বিশেষ, এক ঘা তুললেও কমে না, 
এক ঘড়া ঢাঁললেও বাড়ে না”_সধবার একাদশী 2 

।সমুদ্রের জল কুলায় না যার, শিশিরের জল কি হয় তার। 
সমুদ্রের জল বাড়েও না, কমেও না। 

সম্পদ যৌবন কায়া, শরতের মেছচ্ছায়! | 

সম্পদে আমি কর্তা, বিপদে তুমি ভর্তা । 

সম্পদে বন্ধুলাভ, বিপদে পরীক্ষা । 

সম্মানে লো মরি*, ঘাট থেকে জল এনে ঘরে সিনান করি | 
[ ১ পাঁ-অভিমানে মরি ] 

সম্বরায়, তেল না পায়, তেল দিয়ে বাতি জ্বালায় । 
[১ বঞনাদি সালানর জন্য ] 

সয়ে থাকলে রয়ে পায়।* 

[ ১ নং ৭০৯১৯৯১৭৪৯০ ] 

সরকারে খায়, মস্জিদে ঘুমায়। 
সব্বকন্মে রাধা,১ ভাতারে ডাকে দাদা । 

[১ পা-_সাঁতিগেদারী আদা ] 

সধমত্যন্তগহিতম্।১ 
[ ১ “অধিক কিছুই ভাল নয় -সর্ধমতান্তগহিতং-নবনাটক | লীলা- 
বতীতেও প্রযুক্ত । নং ৩৪ দ্রষ্টব্য ] 

সর্বনাশের অদ্ধেক রক্ষে ।১ 

[১ সং-সর্বনীশে সমুখপন্গে অদ্ধং ত্যজতি পণ্ডিত এই 
সংস্কৃত বাকা শেষরক্ষায় উদ্ধত ] 

সব্ববন্থ খুইয়ে পাকা সেতখানাঃ | 
[১ পায়খান| । পা দিহৎখানা ] 

সব্বাঙ্গে; আল্লা, গোদা পায়ে পাশলা ১ । 
[১ পা--অষ্টাঙ্গে। ২ আলল ঘা। ৩ পদাঙ্ুলির ভূষণ-বিশেষ ? 

সর্ব্বাঙ্গে, ঘা ওষুধ দেব কোথা । 
[১ পা-অষ্টাঙ্গে: সব শরীরে ] 



৭৫ 

৮২২৮ 

৮২২৪১ 

৮২৩৩ 

৮২৩১৯ 

৮২৩২ 

৮.১ ৫৫ 

৮২১৬ 

৮২৩৭ 

৮২৩৮ 

বাংল! প্রধাদ 

সরু লো সর, আমার নূতন লে লাগবে জল । 
সরষের দানা ছোট হলেও ঝাল কম না। 
সরষের ভেতরও ভূত১। 

[১ "বোধ হম ঠকচাচীই সরষের ভিতর ভূত'--আলালের 
ঘরের ছুলাল। নং ৭৪৯১ ] 

সরস্বতীর বরপুত্র ।* 

[১ "হে সরম্বতীবরপুত্র বিষ্যারত্র মহাধনেতে ধাহার1 ধনবান্ 
তাহারাই ধশবান্*_প্রঝোধচন্দ্রিকা। “তোমরা খুব বাহাছুত্র 
ছেলে, এক এক জন সরম্বভীর বর্পুত্র দেখছি*+-_অমৃত বন্থুর 
গ্রামা বিভ্রাট ] 

সরা মরা সমান কথা, নং ৬৪৯৯ ভষ্টব্য। 

স রাম: কিং করিষ্যতি ।১ 

[১ লঙ্ক। দগ্ধ)! বনং ভগ্রং লক্ঘিতশ্চ মহোঁদতিঃ | যহ রূতং 
বামদুতেন স রামঃ কিং করিষ্যতি ॥-_রামের দূত হস্থমানেব 
অদ্ঠুত শক্তি দেখিয়| পাক্ষসদের বিশ্বয়োত্তি' ] 

সরু কাটনীর একখানা, মোট। কাটবীর সাতখান! 

সশরীরে স্বর্গলাভ বা স্বর্গে যাওয়া 1১ 

[ ১ আশাতীত শখ না! সৌভাগা প্রার্ধি। আমরা পথের 

কাঙ্গালী, আপনাদের সঙ্গে কুটত্ষিত। ত আমাদের সশবীবে 
স্থগলাভ'-_- বমষেশচন্তর দঝ ] 

সম্তা, বাড়ী নিয়ে পশ্তা১। 

[১ পশুল “্পশ্চান্তাপ করা] 

সপ্ত মাছে, বিড়ালে কাটা বাছে, নং ৭৪ দ্রষ্টধ্য। 

সম্তায় মাটি কেনা ।১ 

[১ অর্থাৎ মাটির মত তুচ্ছ জিনিসও আঁবাব সপ্তায় কেনা! ] 

সম্ভার তিন অবস্থা ।* 
[ ১ নং ৬:৬৬] 

সহজ কেমন ? না) পোদের ফোড়া যেমন 
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সহজেতে যাহা হয়, তা'তে জোর১ ভাল নয় । 

[১ পা-জিদ ] 

সহরে আগুন লাগলে পীরেব ইত্যাদি, নং ৫৫৮১ দষ্টব্য | 

৭৫৩ 

£ সহসা! করিতে কর্ম ধন্মশান্ত্রে মানা 1 
[ ১ ভাবতচন্প ] 

সহায়ো বলত্তরঃ|+ 

| ১ সগুণো নিগুণো বাপি সহায় বলবত্তরঃ1। তুষেণাপি 
পরি্টস্ত $লো নাঙ্ুপায়তে ॥ ] 

সহিলে সম্পত্তি, নহিলে বিপন্তি। 

সন্ুবে কাক, বড় চালাক । 

সাঁকো থেকে পড়ে, অমনি জুম্ম(র গোসলও ১ করে ।* 

[ ১ শুক্রবাবের পুণ্/ক্সান। 

সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা |, 
[ ১ €তামাঁব জশনী সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা নবীন তপন্থিনী ] 

সাক্ষাৎ পুত্র, বাপ জাটকুড়ে ।১ 
[১ “পুত্র না থাকিলে লোকে বলে স্বাটকডা--কৃত্তিবাস ] 

সাক্ষাতে দাদা দাদা, অসাক্ষাতে বেটা শৌদ] | 
সাক্ষীগোপাল |, 

[১ শি্ষম্মা কিন্ত অন্তের কাষ্যের সাক্ষী । পুরীর মন্দির পথে 
যেগোপাল বিগ্রহ আছে, তাহাকে সাক্ষীত্বূপ দর্শন করিয়! 
ফিবিবাব বিধি আছে। অথাং যে নিক্ষিয়তাঁবে উপস্থিত 
থাকে মাত্র । আমি কি এ যুদ্ধে সাক্ষিগোপাল হয়ে এসেছি, 
-_ থিজেন্দ্র রায়ের নুরজাহান ] 

সাক্ষী দেয় না, বৃত্তান্ত গায়। 

সাগর শুকাবে যবে ইত্যাদি, “ ৫০৫৯ দ্রষ্টব্য । 

সাগর ছিল নগর হল। 

সাগরছেচা মাণিক ।+ 
[১ আমি সাগর ছেঁচেও মাণিক গেলাম না-রাম বন্ম। 

৪৮ 

২ নং ২৬৬৮৯ ৫৯৭০১ ৭৫১৫ ] 
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'লাগর সেচে মীর্ণিক এনে হাতে দেয় তোঙ্বার'--গোপাল 
উড়ে। মি যে আমার সাগরছেঁচা মাণিক'-গিরিশ ঘোষের 
শস্করাচার্ধ্য ] 

সাঙাত কব, বন্ধু কব; কড়ি কর ক্ষয় । 

কড়ি দিয়ে ইন্তি কবলে মিষ্টি কি তা? বয় ॥১ 
[১ নং ৫১২৭ ] 

সাঙ্গার+ কড়ি, ভাক্তা ঘব। 

[ ১ মুললমানদের মধ্যে ষেরূপ নিকা, নিম্শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে 
সেরূপ সাঙ্গা বিবাহ । “জন্মায়ৃতী বটি বাগদির সাঙ্জা আছে” 
রামেশ্বরের শিবায়ন ] 

, সাচা কথা কব, ঘোড়ায় চ'ডে যাব 1১ 

[ ১ নীলদর্পণে প্রযুক্ত ] 

সাচ্চা গুড আধারেও মিঠে, নং ২৫৩৫ দ্রইব্য | 

সাজ করতে: দোল ফুবাষ।২ 

| ১ পা-পাগ বাপতে। ২ আপন্দের সাজ করিতে দোল 
ফুরায়'--আ লালের ঘরের ছুপাল। 'পাছে সাজ করিতে ফুবায় 

* দোল, এ ভাবনা মনে মলে শ্দাশু বায় ] 

জাজ গেলে দীয়া১, বয়স গেলে বিয়া । 
[১ দীপ] 

সাজতে গুজতে ফিতে বাজা। 

[ ১ পা ধেচুয়া 

সাজ লো রে বিনোদিনি। যেমন পেত! তেমনি পেত? । 
[ ১ নং ৭৪৩৫ ] 

সাজাগোজা সার, পাল্কি আসা ভাব । : 
সাজা» বাজা কেশ + বাংলা দেশে বেশ 

[১ পা-ছাজা (ঘর ছাওয়া)। ২পাবেশ | 

নাজার মা গঙ্গা! পায় না, নং ৬১৩৯৮ ভ্রষ্টব্য | ; 

সাজালে-গোজালে বাদীর ছেলেও রাজ সাজে । 
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সাজেক* খেলে মাসেক যায় না । 
[১ অর্থাৎ এক সন্ধ্যা ] 

সাজের অতিথি অতিথি নয়১, বিহানের বাদল বাদল নয়ং। 
[১ কারণ চোর হইতে ও পারে । ২ নং ৫৮৮৩] 

সাজে। বেলা ভাতার ম'ল, কাদব চৌপহর । 
সাড়াশীর পাক । 

সাত কথার উপর পাঁচ কথা । 

সাত কাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার ভাষ্যা১। 
| ১ পা-মাসী] 

সাত কুড়ের ঘর, গৌঁসাই রক্ষা কর।, 
[ ১ পং ৩৬৩৪১ ৪১৪১১ ৪৯৮৩) ৮২৮৬ ] 

সাতকে সতের কবা। 

সাত খুঁটি, এক পেলা১। 
[ ১ ঠেস, অব্লম্বন ] 

সাত খুন মাপ। 

সাত গা মীগলে এক পালি ধান ইত্যাদি, নং ৪৪৫১ দষ্টবা। 

সাত গিমী হিচ-পিচ, খেরালকে বুলে_ "গাদা খি,। 

সাতগেঁয়ের কাছে মামদোবাজি |, 
[১ হিন্দুর সপ্তগ্রাম ও মুসলমানের মামুদাবাদ, অথবা হিন্দু ও 
মুসলমানের প্রেতমোনি (এই শেষোক্ত অর্থে মামদোবাজি 
শবের প্রয়োগ, যথা নং ৫১৩৬), এই ছুইয়েব চাতুর্য্ে 
প্রতিদ্বন্দ্বিতা । 'সাতগেঁয়ে আর মামদোবাজে কাবে কেবা ফাকি 
দেবে --কমলাকাস্ত ] 

সাত গোয়ালের গরু এক গোয়ালে ঢোকান। 

সাত ঘাট ঘুরে এসে১ ব' পর পুকুরে ডুবে মরা২। 
[ ১ পাঁ-সাভ সমুদ্র পার হয়ে; সাতার না জানলে, বুদ্ধি ন 
থাকলে । ২ “বাবার প্রতিষ্ঠিত পুকুরে ডোবা'--হুতোম প্যাচার 
নকশা । নং ৮৩০৯ ] 

সাত ঘাটে ঘটি ডোবান। 
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সাত ঘাটেব জল এক ঘাটে করা। 

সাত ঘাটেব১ জল খাওয়ান । 
[ ১ পাঁ-সমুদ্রের ] 

সাত চড়েও রা কাড়ে না” ।* 
[১ পা--কথা কষ না। 'সাপের কাছে কেচে! যেন সাত 

চডে রা ফোটে শাকা- ঈশ্বর গ্রপ । “আমরা নাকি নিতাস্ক 
ভালমানষ, পোড়া মুখে সাত চডে বা বেবোয় না-অমুত বস্তুর 

গ্রাম বিধাট ) 

সাত চড়ে মশা মাবা। 

সাত চোঙার বুদ্ধি এক চোডায় ঢোকান। 

সাত চোবে মশুবি বাটে । 

সাত চোবেব মাব ।; 

[১ “রোজ বোজ সাত চোনের মব হজম কপ কেমন কব -- 
জামাই বাবিক ] 

সাত জন্ম অধশ্ম ।১ 
[১ “আমার সতি জন্ম অপণন্ম হিসি, তাই তোর হাতে 

, পড়েছিলাম'_-নবীন তপস্থিনী ] 
সাতটা ছু'ভী, একটা বুড়ী । 

সাত ঢেমনীব ঘর, বামুন ছবাত; বক্ষা কব ।২ 
[ ১ বীর | 

সাত দিনের বাসি খার ইত্যাদি, নং ৩০০১ প্রষ্টবা | 

সাত দিনে সাত বায়না», ঘবে তবু ভাত পায় না। 
[১ ফা বহানা, ওজর অছিলা ব| সাধ ] 

সাত ধাইয়ে পো মারে। 
সাত নকলে আলল খাস্তা, শং ৩৭৯৯ দ্রষ্টব্য । 

সাত নবিশিন্দা ইত্যাদি, নং ৮৯০ ভ্রষ্টব্য | 

সাত পাঁচ খতিয়ে মনে, চাষ করে না সোনার বণে, নং ৭৭৬৫ দ্রষ্টব্য 

সাত পাঁচ ভাবা, বা, ভেবে কাজ করা 1, 

[১ 'দাত পাচ ভাবে রাজা সচঞ্চল চিত*--মাণিক গাঙ্গুলি। 

২ শ* ৩৬৩৪১ ৪১৪১১ ৪৪৮৩, ৮২৬৮ ] 
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গুনি মনে ভাবন। বাড়িল পাঁচ সাত'--ঘনরাম চক্রবর্তী । 
সাত পাঁচ রামচন্দ্র ভাবি মনে মনে । মীতা মানিতে পাঠাইল 
বাজা বিভীষণে ॥-কৃত্তিবাস ] 

৮২৯০ | সাত পাঁচ ধাহা, বজব পড়ে তাহা । 

৮২৭১১ 

৮২৯২ 

৮২৪১৩) 

৮১৯৭ 

৮৪১৮ 

৮০০১০ 

০৮৩০৩ 

৮৩০১ 

সাত পুত তেব নাতি, তবে করে আখের, ক্ষেতি। 
| ১ পাঁকুন্যার (- 99%9:-০928০) 20০01011600 ] 1). 
£১18061৯012 ) ] 

সাত পুতের মা'বও সাত পুতের বাপ আছে। 

সাত পুরুষে১ বিয়ে নেই খ্রশুববাড়ী গায় । 

[ ১ পা-বাপেব জন্মে, কোন কাপে] 

সাত প্ুরুষেব নাউখোলা । 

সাত ফকিব এক ঘবে কুলায়, সাত রাজা এক মুলুকে নয়। 
সাত বলদেব দুধ ।+ 

[ ১ অসম্ভব ] 

সাত বাব ক'বে সিনান, কাক নয় বকেব সমান । 

সাত বার খেয়ে আছে শুয়ে, তার চাল দাও আগে ধুয়ে। 

[ ১ পা-তিন বাঁব। 

সাত বার খেয়ে একাদশী | 

২ নং ৭৩২৯] 

সাত ভাই তাত বোনে ইত্যাদি, নং ৮০*৮ দ্রষ্টবা। 

সাত ভাই যারা, বণে জিতে তারা । 

সাতভাতারী সাবিত্রী,১ বারভাতারী এয়ো । 

একভাতারী পোড়াকপালী হুয়ার দিয়ে না যেয়ো ॥ 
| ১ “এক ভাতারে মন ওঠে না, সাত ভাতার কতে যায়-_-নবীন 
তপস্থিনী ] 

সাত রাজার ধন মাণিক। 
[ ১ “দ্বিজ বলে এক এক মাণিক সাত বাজার ধন--দাণু বায়। 

তুমিই আমার পাত রাজার ধন পুর! মাঁণিক+_নববিবিবিলাস। 
“উট্টাচাধ্য ব্রাহ্মণের অতিশয় স্ত্রণ, আপনারা বিবেচনা করেন 
ত্রাঙ্মণী সাত বাজার ধন,--নবীন তপব্ষিবী। '্বামী আমার 
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গুরুজন, এক রাজার নয় সাত রাজার ধন'স্জামাই বারিক। 
পাত রাজার ভাগার দিয়ে মাণিক ক্রয় কল্যেকমলে 
কামিনী । "আমার সাত বাজার ধন মাণিক সোনার চাদ 
ছেলে রয়েছে, আব আমার টাকার দবকার কি?--গিরিশ 

ঘোষের হারানিধি ] 

সাতসাগরছেঁচা মাণিক, নং ৮২৫১ ভ্রষ্টবা | 

সাত, বাঁড় এক এয়ো। 

যার কাছে যাই সেই বলে--আমার মত হয়ো। 
[১ পা-শতেক। ২ পা-যাঁবে সেবা! দেয় সেই, মাণে 

গড করি দেই] 

সাত সতীনে নড়ি-চড়ি, বেড়! আগুনে১ পুড়ে মবি। 
[১ নং ৫৯৯৯ ] 

সাত সমুদ্র তেব নদী পার হওয়া।, 
[ “বিলেত যাওয়া, আর পিশেষত' সাত সমূদ্র তের নদী পার+-- 
দ্িজেন্্র রায়ের কন্ধি অধভার। "দশের টাকা দেশেই থাকিত, 
তাহা সাত সমুদ্র তের নদীর পারে চিরনির্বাসিত হইত শা 

. অক্ষয় মৈত্ের ] 

সাত সবষে দিয়ে গঙ্গান্নান কবা।১ 

[ ১ "মায় ছুটার বিবাহ দিতে পারিলে আমি দাতটা মধা 
দিয়া গান করি'-কেরীর কথোপকথন ] 

সাত+ হাটের কানা কড়ি ।২ 
[১ পা আট। ২ নং ৫৭৫২ ] 

সাত; হাত কাপড় তার তের হাত দশী;। 
[ ১পা-বার। ২ বন্বাঞ্ল। “সাত কাপড তার তের 

হাত দশী'+--শিবের গান (বঙ্গদাহিত্য পরিচয় ) ] 

দাতার না জানলে ডোবাতেও ডোবে১। 

| ১ পা--বাপের পুকুরে ডুবে মরে। ৮২৭৫ ] 

সাতারে সিন্ধু, পার হওয়া । 
[১ পাশ্নদী। অপার নদী সাতরে যেন হতে চাও লো 
পার'-গোপাল উড়ে ] 
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সাতেও না, পাচেও না ।১ 

[১ আমি বউমান্রষ, সাতেও নাই, পাচেও নাই, যিনি যা 
বলেন তাই শুনি'-_-লীলাবতী । “তাহারা কাহারও সাতে ও 
থাকে না, পীচেও থাকে লা, এবং পরের কথায় কথা কহ! 

তাঁহারা ভালই বাসে না'-_-শরতচন্দ্রের পল্লীসমাজ ] 
সাতেও হু, পীঁচেও হু । 

সাতে পাঁচে মিলে চোদ্দ, ছুন্টাকা না হয় না দিলে সন্ভ। 
[ ১ অর্থাৎ বাকি দুই টাকা--চতুর মহাজনেব উক্তি ] 

সাথে ঘর সাথে বাড়ী, বেদের তবু চাল ভারি। 

সাদা মনে কাদা নাই। 

সাদা মনে, কালি দেওয়া । 
[ ১ পা_কাপড়ে ] 

সাদা মুলুকজাদা। 

সাদার উপরে কালির দাগ। 

সাধও করে, মনও পোড়ে । 

সাধ ক'রে বাদ আনা। 

সাধ ক'রে বিধালাম১ কান, কাঠিং দিতে যায় প্রাণ । 
[১ পাঁ_-আউশে বিধালাম। আউশ ' হাউশ ( আ৷ হাঁবাশ ), 
শখ, সাধ । ২ পা-গুছি ] 

সাধ যায় বোষ্টম হতে, পৌদ ফাটে, মোচ্ছব* দিতে ।৩ 

[১ পা-প্রাণ যায়। ২ মহোৎ্সব। 

সাধ যায় সেকেন্দর হতে, খোদা দেয় না! মেগে খেতে । 

| ১ পা-মন চায়। ২ পা--বাদশ।। ৩ পা--মন বলে বাদশা 

হবি, খোদা বলে মেগে খাবি ] 

সাঁধলেই সিদ্ধি, অজ্িলেই খদ্ি । 
[ ১ পা_নিধি ] 

সাধলে জামাই কাঠাল থান্ না, নং ২৬০ দ্রষ্টব্য । 

সাধলে, জামাই খায় না,'শেষে এঁটে পাতটাও পায় না ।২ 

[১ পা-যাচলে; আগে। পরব্স্ভাঁ প্রবাদগ্ুলিতে এইরূপ 

৭৫০ 

৩ নং ৬০৮৩ ] 
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সাধলে জামাই খান না, না সাধলে পান না । 

সাধলে জামাই ভাত খায় না, 

শেষে জামাই আমানিটাও২ পায না। 
[ ১ পাধি-ভাত । ২ পাস্"জুন-ভাত ] 

সাধলে জামাই খান না পিটে, শেষে মবেন টেঁকশাল চেটে ।১ 

[ ১ পাঁ-যাচলে জামাই ভাত না খায়, বাসে ঢেকশাল 
চাটতে যায় ] 

সাধলে পবে গুমব বাড়ে, হয় বড মান। 

টেনে টেনে ক্ষষে গেল ডেঁড়া ছুটো কান১ ॥ 
[ ১ পাঁ_সেদে সেবে ক্ষয়ে গেল ছু'চো ছৌডার মান ] 

সাধলে মান বাডে। 

সাধু বড় গিবি, তাব ঘবে আট বাব চুবি। 
সাধুব সঙ্গে সাধু হয। 

সাধে কি বলে বাপ, পেয়দায় বলাষ বাপ।* 
“১ পাধে কি বাবা বলি গুতোর চোটে বাব! বলাম 

দ্বিজেন্দ্রলাল রাঁয়। নং ৪০৯২] 

সাধে কি বৈবাগী নাচে, ভাতের থাল! হাতেব কাছে । 

সাধেব কমল তুলতে গিযে হাতে ফুটল কাটা। 
সাধের কাজল পবতে গিযে চক্ষু হল কাণা।; 

[ ১ দাধের কাজল পরতে গিয়ে হয়ে এলি কাণা'-দাশু রায় ] 

সানায়ে ফু" পাড়তে বিয়েব লগন উতরে গেল। 

সাপও মরে, নড়িও১ না ভাঙেখ। 

[ ১ পাঁ-লাঠি। ২ পা--সাপও মারা যাক, লাঠিও বঙ্জায় 
থাক , সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না] 

সাপকে ছুধ খাওয়ালেও বিষ কমে না । 
সাপ জব সিজেয় মূলে ইত্যাদি, নং ৩৫৩৫ দ্রটব । 

সাপ নিয়ে খেলা । 
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সাপ মরলেন সোজা । 

সাপ মরলেও দেয় এক মোড়া । 

সাপ ম'লে গন্ত বোজে। 

৭৬১ 

& সাপ মারলে শিবকে লাগে ।; 

[ ১ পা-সাপের মাথায় লাঠি মারলে শিবের মাথায় লাঠি 
বাজে] 

সাপ মেরে লেজটুকু রাখা । 

সাপ যায় রাহা১ বিগড়ে । 

[ ১ বান্তা, পথ] 

সাপ শাল! জমিদার, তিন নয় আপনার । 

সাপ যেখানে নেউল সেখানে, নং ৮৩৫৪ ছষ্টব্য | 

সাপ, স্বপন, শোলের পোনা, যে না কয় সে সাধুজনা; । 

[১ পাসে একজন ] 

সাঁপ হয়ে কাটে, রোজা হয়ে ঝাড়ে।১ 

[১ “সাপ হয়ে কামডাও, ওজা হয়ে পরে যাও দীনবন্ধু মিত্রের 
কবিতা । প্রবাদেন রূপান্তর--সাঁপ হযে কাটি আমি রোজা 
হয়ে ঝাডি। হাকিম হয়ে হুকুম দিউ, “শেষাঁদা হযে মারি 1 ] 

সাঁপ। ডরায় বেডাকে, বেডা ভরায় সাপাকে। 

সাপ! বেঙার বাহন নয়, সময় বুঝে সকন্ন সয় ।১ 

[১ গল্পের বেউ সাপের ফণার উপর লাফাইয়া 
সাঁপেব উক্তি ] 

সাপে কামড়ালে বিষ ওলে১ মানুষে কামড়ীলে ওলে না। 
[ ১ অবতরণ করে, নেমে যায় ] 

সাপে খেয়েছে টাপের ঝি১ বিয়েতে লেগেছে ন'মন ঘি। 
[১ অর্থাৎ বাক্যবাগ।' । পাঁ-ঠাটে মবে ভাটের ঝি। 
২ পাঁঁ_সাঙ্গাতে ( অর্থাৎ সাঙ্গ! বিবাহে ) ] 

সাপে নেউলে বাদ ।১ 
[ ১ অথবা--সাপ যেখানে নেউল সেখানে । ধিশ্মকশ্মে তোমার 
আমার তো সাপে-নেউলের সম্পর্ক'--শ্রীকান্ত হর্থ পর্ব। ইহ] 

বমিতে 
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হইতে 'অহি-নকুল সম্বন্ধ এই বাক্য। সভ্যতার সহিত 
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কবিতাকে গ্রাস করে”-এবামেক্তন্থন্দর ত্রিবেদী ] 

সাপের কাছে বেঁজি১ নাচে, তবে জানি বোজা আছেন । 
[ ১ পা-বেঙা। ২ অর্থাৎ এমনি রোজার কেরামতি যে, 
বেঁজি সাপের শত্র হইলেও একত্র নাচে 1 

সাপেব কোনা; বেঙেব কোনা, 

যাব যাখ অঙ্গে তাব তাব সোনা !২ 

[ ১ ছানা, বাচ্ছা (প্রা)। ২ নং৮*১১ ] 

সাপেব ছুঁচো গেলা ।১ 

[ ১ অর্থাৎ গিলিতেও পাবে না, ওগরাইতেও পারে না। 
“সাপের যেমন ছুঁচো গেলা, তেমনি হবে যাচ্ছে বোঝা, 

গোপাল উড়ে । এ সাপের ছু'চো ধরা হল'_গিরিশ ঘোষের 
প্রফুল ) 

সাপের পা, আব ডুমুরের ফুল, নং ৩৬৭২ প্রষ্টব্য | 

সাপের পাঁচ পা দেখা ।১ 

[ ১ সাপের পা দেখা যায় না, দেখিলে নাকি রাঙ্গা হয় ।-- 
নং ৮৭০৬ | 

সাপের বাসায় ভেকেব নতা |; 

[১ পাপের বাসাতে আপি ভেকে করে নৃত্য'--ধাশু রায় ] 

সাপেব মাথায়১ ভেকেবে নাচায়* ।* 
| ১ পা-্বাসায় । ২ পাবে নাচানো। ৩ ভারতচন্দ্র। 

সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাবি তবে ত রসিকরাজ'_- 
চণ্তীদা | বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা, সাপের মাথায় বেও 

নাচানো?-গোপাল উড়ে ] 

সাপে মাথায় ধূলোপড়া | 

[ ১ সাপের চোখে পরদা না থাকায় ধূর্ণা দিলে দৃষ্টিশক্তি লুপ 
হয়] 

সাপেৰ মুখে ইষের মূল১। 
[ ১ সর্পবীধ্যহর গাছের মূল বিশেষ, 22180100138 23012] 
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সাপের মুখে চুমো, আবার বেডের মুখেও চুমো । 

সাপের রোজা সাপেই মরে ।+ 
[ ১ নং ৬০১৬ ] 

সাপের লেখা বাঘের দেখা, নং ৫৫৫০ দ্রষ্টব্য । 

সাপের লেজে ( বা, মাথায় ) পা দেওয়া | 

[১ পদাঘাত কৈহু ভুজঙ্গমাথায়_জ্ঞানদান। সর্বনাশ 
করিচি, কেউটে সাপের ল্যাঙ্গ মাচিয়ে ধরেছি"-নবীন 
তপন্থিনী। নং ১৯৯৫ ] 

সাপের হাচি বেদেয় চেনে, নং ৬০১৩ দ্ষ্টব) 

সাপের হাড়ি খুলে বসা |, 

[ ১ একটু ঘরে এলুম আর উনি সাপের হাড়ি খুলে বন্্লেন*-- 

লীলাবত্তী ] 

সাফ খাওন, চিকণ নাদন। 

সাবধানের বিনাশ* নাই ।” 
[১ পাঁমার। ২ সাবধানে বিনাশ নাই, কুন্তীনহ পঞ্চ ভাই 
পাঁগুরা জৌঘরে খণ্ডে ভয়'--ঘনরাম চক্রবস্তী। 'দাবধানের 
বিনাশ নাই, সেখান হইছে পলায়ন কঙে।চশন্বীন তপস্ষিনী | 
“হোক্ না সে শ্বগের দেবতা, তবু সাবধাশের বিনাশ নাই" 
রবীন্দ্রনাথ ] 

সাবকুডে পদ্মফুল, নং ২৬৩২ দ্রষ্টব্য | 

সার নেই, ধার১ আছে। 

[ ১ তীক্ষতা] 

সারা ঘর লেপে ছুয়ারে আছাড় ।১ 
[ ১ নং ৮০৭৬ ] 

সার। দিন থাকব নায়, খড়ম কখন দেব পায়। 

সারা দিন ফিরিয়ে মালা, অতিথ হলে" সন্ধ্যাবেলা । 

সার দিন বঁড়শি হাতে, সন্ধ্যাবেলায় আমড়া! ভাতে । 

সারা দিন হাটে ঘাটে, রাত হলে বুড়ী তা কাটে। 
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সারা বছরের ধুমধাম এক দিনে শেষ । 

সারা বাড়ী এক ঘর তার আবার ইত্যাদি, নং ৫৬০৩ দ্রষ্টব্য । 

সারা রাতে কিলে মরলাম না, ভোরেব* কিলে মরব। 
[১ পা-সকালের ] 

সারালো গাছে কুড়ুল মারে, সড়া গাছ আপনি পড়ে। 
[১ পচা] 

সাহসেব ভবা ভোবে না। 

সিংহের সন্তান শৃগাল হয় না।, 

[১ নাহবেকেনা সিংহহেণ সন্তান কি কখন শগাল হইতে 
পারে ?--আলালেগ ঘরের দুলাল ] 

সিংহের ভাগ শ্রগালে খায় । 

সিকি পয়সা মা-বাপ। 

সিঙ্ষিব মামা ভোম্বল দাস, বাঘ খেয়েছি গণ্ডা দশ । 

বেরাল দেখে পাব ত্রাস» ॥ | 
[ ১ প1--চিতে বাঁঘেব লাগি পরবাস] 

সিঙ্গীবেশে () ধিঙ্গি বড়, খায় দায় চোপায় দড়। 

সিঁড়ি, তুমি কাব? যে যায় তাব। 

সিদ্ধি খেলে বুছি' বাড়ে, গাজা খেলে লক্ষ্মী ছাড়ে । 
সিদ্ধিবন্ত অ আ।১ 

[ ১ পাঠশালায় “অ আ” আবগ্তের সময “সিদ্ধিরস্থ' ব্লা হউত। 
'সিদ্ধি পূর্বে হইত, এক্ষণে সিদ্ধি ৫ হয় না, রক্ত ও হয় না, কেবল 

সম আ হয়” মদ খাওয়া বঙ দায়] 

সিন্ধুকের কাছে ধার করা । 

সি্ধুভব! আছে সুধা বিন্দু নাহি চায়। 
বিষ খেতে বিষধরী ধরিবাবে যায় ॥ 
সিয়া, পাতে খায় ছুধ, ডাক খলে--সে ঝবুধ ২ 

[১ছিন্ন। ২ ডাকের বচন ] 

সিরাজদৌন্সার নাতি । 
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সীতাহারা হয়ে বামেব বাদবে আদব ।, 
[ ১ অক্ষয়চন্ত্র সবকাবেল হেমচগ্ছে প্রযুক্ত ] 

সখ নয় ধনে শ্বখ হয় মনে, লন" ৪৩১৪ দ্রব্য । 

রখ যাষ, স্মৃতি যায না। 

স্বখে থাকতে ভূতে কিলোধ ।” 

১ এ বদ্ধি কেন? তোমাপিগব হুধে াকিতে কি ভতে 
ক্বিয়'--মদ খাওয়া বড দা] 

সুখেব উপব সুখ ন' এল, সেই বা কেমন নখ | 

ছখেব উপব ছুখ ন| এল, সেই বা কেমন দ্রখ ॥ 

স্ুখেব ওপব সুখ, তাঁৰ ওপব পাটিকাটাটুক্। 
শ্বখেব ঘবে কপেব বাসা১। 

| ১ পা কূপের ঘবে সুখের বাসা 

স্রখেধ চেয়ে স্বস্তি ভাল।১ 

[ ১ শখের চোয স্বশ্টি ভাল, খাম দিয়ে জব ছেডেছে'--বাম 

বৃন্থ ববিওয়ালা ] 

স্বখেব দিন (বা বাত ) দেখতে দেখতে যাঁষ।১ 

। . আলীলেব ঘবেব ছুলালে প্রযুক্ত ] 

স্খেব পায়বা ।, 

[ 'আমবা ডাকওয়ালাব জাতি, স্থখের পায়রা, দুঃখে কেত 
নহি'--নববিখিবিলাস | আমরা হলুম হুখের পায়র।-বেবুশ্টে' 
--শবতচন্দ্রের চরিপ্রহীণ ] 

স্থখেব মুখ দেখা । 

স্ুজন-পিবীত সোনা, ভেঙে গভা যায । 

কুজন-পিবীত কাচ, ভাঙলে ফুবায ॥+ 
[ ১ নং ৬২৭৫ ] 

সুতা চুরি কবব যার, পুতেব মাথা খাব তাব। 

জুতা হাতে পাব হওয়া |; 

[ ১ 'মতিলাল বিবাদ দেখিয়। মনে মনে ভাবে, বুঝি আমার 
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কপালে বিয়ে নাই--হয়তো। সুতা হাতে সার হ্ইয়া বাটী 
ফিরিয়া যাইতে হইবে" --আলালের ঘরের ছুলাল ] 

আদখোব আব মদখোৰ সমান । 

সুর্দর বুনে বাদর বাজ |, 
[ ১ নং ৩৮৪, ১২০৬] 

আদ স্ুদ্ধা আদায় কবা। 

স্ুদিনেব বাবে ভাই, কুদিনেৰ কেউ নেই।১ 
[১ নং ৮১৯৫১৮৪২২ | 

স্ুদেব কড়ি বাঁকে১ চলে । 
[১ তার বহিবার দণ্ডে, অর্থাং বাডিয়। রাশীকৃত হয়।--নং 
৩১৩৩ ] 

সন্দব মাগে দাদাও লাগে। 

সুন্দর মুখের জয়, চিবকালই হয়। 
সুন্দবের শত বায়না, অহঙ্কাবে মত্ত হযে কথাটিও কয় না। 
সুনাম কচ্ছপ-গতি, ছুর্নাম পবন-গতি | 

স্থবচনীব১ খোঁড়া হাস । 
* [১ শুঙ্কুচনী দেবী] 

স্ুমানুষের বা, কুমানুষেব পা।১ 

[ ১ অর্থাৎ কথা শুনিয়া ও পা দেখিয়া ভদ্র অভদ্র চেনা] 

সয়া দি নিম দেয় সেই হয় চিনি । 

ছুয়া যদি চিনি দেয় নিম ন তিনি ॥১ 
[১ ৬াপগতটন্ত ] 

স্তযোগ পেলে সাধুও চোখ । 

সুয়োর নামে ষোল আনা ছুয়োর নামে 

একচোখো ভাতারের মুখে বাসি আখার ছাই ॥; 
[১ জামাই বারিক ] 

নুয়োর সোনার ছুধের বাটি, ছুয়ো মাগের ওচলা১ মাটি ।* 

[১ আবর্জনা । ২ নবীন তপস্থিনীতে প্রযুক্ত, 'ম্থুয়োর 
সোনার” স্থলে সোনা দানা” পাঠ ] 
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সুয়ো হল বাজরাণী, ছুযো হল ঘু'টেকুড়ানী 

স্রর্ন গায়, কপ নাচে। 

স্তরেব পিঠে পড়লে সুর, দৌড় মাবে দামড়া বাছুব 
স্ুসময়ে সকলেই বন্ধু বটে হয়। 

অসময়ে হাষ হায় কেহ কাবো নয় ॥ 

| ১ নং ৮১৯৫১ ৮৪০৭ ] 

সেই এক দিন শাব এই এক দিন। 
সেই কড়ি ক্ষয়, 'তবু বউ সুন্দর নয । 

সেই কলা বাছুডে চোষে । 

সেই গাধা জল খায, তবু গাধা ঘুলিযে খাষ।১ 
| ১ পা গাধা সেই জল খায়, তবু হাদলে হাদলে খার়। 
নং ২৮২৩] 

সেই চোখ, দিনে দেখি । 

সেই ছালায সেই ধান শ্াটে,, লাখিব চোটে ভালা ফাঁটে। 
[১ পা ছীলাপ চাপ ছালাতে স্বাটে ] 

সেই ছু'ডী১ নাচে, কত কাচ কাচে। 
[১ পাঁবুডী। ২ছল বা কৌতুক। এই শবেব অরথের 
জন্য সং ২৬৭৪১ 9৫৮২ দ্রষ্টব্য ) 

সেই ত মল খসালি, তবে কেন লোক হাসালি। 

সেই দিযে সেই হল, লাউ দিযে কছু হল। 
সেই ধানে সেই চাউল, গিগ্লি বিনা আউল-থাউল, নং ১৩১৩ দ্ষ্টবা । 

সেই মাটিতে মুদজ ৷ 

সেই মাম! সেই মামী, সেই মামাব+ ঘব। 

এখন কেন দেখি মামী, ছুধেব মধ্যে সবখ॥ 
১ পা--পুকুরপাঙে | ২ পাশ্তবে কেন তখন মামী, হাতে 

রেখেছিলে সর ] 

সেই রায়ের এই দশা । 
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সেকরাকে তামা দেখানো ।, 

[ 'সেকরাকে তামা দেখান একি ব্যধহার'--গোপাল উড়ে ] 
নং ১৭১৬, ৬০১৮ ] 

সেকরাবাড়ীর বেরাল, ঠকঠূকুনিতে ভয় পায় না। 
সেকরা-মাগী নেকর! করে, ঘরে ভাত নেই শাখা পরে । 

সেকরা মায়ের কানের সোনাও চুরি করে। 

সেকরার ঠক্ঠাক, কামারের এক ঘা ।১ 
[ ১ কর তোমরা ঠকুস্ ঠাকুস, এবার আমি কামারের এক ঘা 

দিয়ে লম্বা! দিচ্ছি'-_ছ্বিজেন্ত রায়ের ত্রাহম্পর্শ ] 

সে কহে বিস্তর মিছা, যে কহে বিস্তর 1১ 

[ ১ ভারতচন্দ্র 7 

সে কাল গেছে বেয়ে এটে১ কট খেয়ে । 

[১ ক্দলী বা কচুর গেড় ] 

সেখানে যায় না সাধুজন, যেখানে চোরে চোরে মিলন । 

সেজে-গুজে রইলাম ব'সে,১ নিতে এল না" চোপার দোষে । 

[১ পা-বসে খাকলাম মেজে ঘষে ।” ২ পালে নিলে ন|] 

সেজে-গুজে রইলেন রাই, এ লগ্নে বিয়া নাই । 

সে গুড়ে বালি।: 
[১ 'তোমার দে গুড়ে পড়েছে বালি'--গোঁপাল উড়ে। 

“যে গুমর সে গুড়ে বালি'--দাশু বায় । “মনে করিয়াছিলাম 

হল ও গদা এক গণুষ জল দিবে, এখন সে গুড়ে বালি 
পড়িল'--আলালের ঘরের দুলাল । “আজ কাল ইংরাজি লেখা- 

পড়ার কল্যাণে সে গুড়ে বালি পড়িয়াছে,-হুতোম প্যাচার 
নকশ]1। 'অন্ুকুলা ন'ন কালী, সে কুড়ে বা পড়ে বালি' 
ঈশ্বর গুপ্ত । “তি! কি পারে? সে তুঁড়ে বালি-্নবনাটক | ” 
কিন্তু মে গুড়েও বালি'--দ্িজেন্দ্র বায়ের কন্ধি অবতার । 

টাদা দিতে চার্দি ফাটে মানের গুড়ে বালি'__হেমচন্ত্র 

বন্দ্যোপাধ্যায় ] 

সেদিন আর নেই বামনী, আজ আগে ভাঁত পরে আমানি। 

সেধে পেড়ে ভাব ইত্যাদি, নং ৪৩৫৭ ্রষ্টব্য | 
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সেধো»* ভাত খাবি, না, হাত ধুয়ে বসে আছি ।, 
| ১ পা--ওরে পাগল (বা পাগল!) খাবিনে। ২ পা_হাত 
ধোব কোথা, ঝ্াচাব কোথা । ও খ্যাপা, ভাত খাবি, না 
হাত শোধ কোথা /--গিরিশ ঘোষের ভ্রান্তি । ৩ অমৃত 
বস্থর চোরের উপর বাটপাড়িতে এইভাবে প্রযুক্ত । “কথা 
বলে, কার্খাল। ভীত খাবি? ন|, পাত পেতে বসে আছি, 
-দ্বিজেন্্র খায়েব প্রাষশ্িন্ত ] 

সেনা করে লঙাই, সেনাপতি করে বড়াই । 

সেপাই-কাটানে ঘোড়। । 

সে বড় কঠিন ঠাই, গুরু শিষ্ে দেখা নেই! 
1. পালিশ ) 

সেয়ান ঘৃখুর ছা, ফাদে দেয় না পা। 

সেয়ান চোরে করে চুরি, মাগ থুয়ে নেয় খুড়ী। 
সেয়ান শক্র উপায় নাশে। 

সেয়ান ঠকলে বাপকেও বলে না।, 
৷ ১ এ কথা কারো নিকট প্রকাশ কববেন না .'সেয়ান 
১কলে বাপকে খলে না'-গিবিনশ ঘোষ] 

সেয়ানা পাগল, বোচকা আগল, নং ৬০৭২ দ্রষ্বা । 

সেয়ানের চাল উলুবনে পড়ে 
সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি, মট্ম-হাত* এড়াএড়ি ।* 

[১ ক্ছই হইতে বদ্ধমুষ্টি পব্যস্ত পরিমাণ । 4১৮ 22029 
1050 (70016070,) । ২ এবার সেয়ানে সেয়ানে কোলা- 

কুলি, এস ত বাপখন !-দ্বিজেন্দ্ররায়ের নূরজাহান ] 

সেরকে পন্ুরি* চুরি । 
[ ১ পাঁচ সের পরিমাণ ] 

সের খেয়ে গাটে আটকায় ।১. 
[১ নং ১১৩৬ ইত্যাদি ] 

সের ভরে নাঃ ফাও চাও । 

সে রামও নেই, নে অযোধাও নেই ।, 
[ ১ 'এখন আর সে আমোদ নাই, সে রামও নাই সে অযৌধ্যাও 

৪৯ 
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নাই-ছতোম প্যাচার নকৃশ।। হহীয় বাবু, সে বামও নেই 
সে অযোধ্যাও নেই'--গ্রীকাস্ত ৪র্থ পর্ধ। ইহার অন্ুকপ-- 

'এখন আর সে রাবণও নাই, সে সোনার লঙ্কাও নাই*্একেই 

কি বলে সভ্যতা ] 

সেবের উপব সওয়! সেব। 

সেলাইয়ের যত কারিগবি, কাপড়ের তত চেবাচেবি। 

সোজা১ আঙলে ঘি ওঠে না। 
[১ পা-পিবা। “উদ্ধ আগুলে কু বাহির হয় না ঘি*--বিজয় 

গুপ্ত, মলসামঙ্গল ] 

সোজা কথায় গুজে বেজাব ইত্যাদি, শং ৭৭৮ দ্রষ্টব্য । 

সোজাস্থুজিব নেই বোঝাবুঝি । 
সোদর বাপ প'চে ম'ল, বেয়াইয়েব বাপের শ্রাদ্ধ হল। 

সোনাতে সোনা! ফলে। 

সোন! নষ্ট বেণেব বাড়ী, মেয়ে নষ্ট বাপেব বাড়ী১। 
| ১ নৎ ১৩৩৫) ৫০৫১১ ৫৬৮৮ ] 

সৌন! ফেলে১ আঁচলে গেরোখ 5 

" [১ পা-বাইবে ১ থুষে। ২ পা-গিবা। ৩ “সোনা ফেপি 
কেবল আ্ীচলে গিরা সার”'--ভাবতচন্দ্র। “ফেলে হীরে 
বাধলেন জিবে, মোনা বাহিবে আচলে গিরে'_দাশু বায়। 

বাবুকে আমার সে চিনলে না, তাই মোনা ফেলে আচলে 
গেবো বাখলে--শরংচন্দ্রের চরিত্রহীন । প্রবাদটি প্রাচীন, 
উ্নয়নের আম্মতব্ববিবেকে দেখা যায়_-“তপনীয়মপনীয় বাঁসসি 
্রস্থিকতারমুপহসি, স্বরং কনকমুপাদায় গগনাঞ্চলে গ্রস্থিং 
করোধি? (8৫, 91291 £১51500 509০1665) পঃ ৪৮১ )] 

৮৪৬৯ মোন! ফেলে কাচে আদর 1১ 

[ ১ “করস্থ কাঞ্চন ফেলে কাচ বয়ে মরে! -রামেশ্বরের শিবায়ন। 
কাচ পেয়ে কচ্ছো নাক মতিতে মতি'--মধুস্দন কান। 
'তোজে কাঞ্চন কাচে সার,--দাশু ,বায়। “কাঁচেতে যতন 
কেন কাচা সোনা ফেলে'-ঈশ্বর গুষ$। 'সেই কথায় আছে 
--মণি ফেলে অঞ্চলে কাচখণ্ড গেরো 'দেওয়া--আপনার! তাই 
ঠিক করলেন ?--শরৎচন্দের শেষ প্রশ্ন ] 
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সোনা ব'লে ছিল জ্ঞান, কষতে হল পিতল খান্।১ 
[১ “মোনা বলে জ্ঞান ছিল, কষিতে পিতণ হল"--গোপাল 
উডে) 

€পানা মিঞা বাপেদের আদবেব ঝি । 

নাম তাব বেখেছেন মবিযম বিবি ॥ 

সোনামুখী১ ঝি আমাৰ পবেব ঘৰে যাষ । 

খেঁদানাকী* বউ এসে বাটা পান খাষ ॥ 

[১ পা পন্মমুখী। ২ পা--উচ্ননমুখী ] 
সোনায় সোহাগা |; 

| ১ অনুকুল ন যোগ, কাবণ সোহাগা 0018৯ যোগে সোন। 

সহজে গলিষা যাষ।--নারীহীন গ্রুকষ পেয়েছে বড দাগা। 
সঙজে হইবে বলি সোনায় ফোহাগা ॥--ঘনরাম চক্রবর্তী | 
'শাঁগ্যবানেৰ বেটী ভাগ্যবানের পো। সোনায় সোহাগ! যেন 

মিলান গো ।,-রামেশ্বরেব শ্বারন। “সোহাগ তোমার 

গ্াণ, সোহাগ। ত নয। গলিবে তাহাতে মম সোনার হৃদয় ॥” 

_ ঈশ্বর গুপ্ত] 

সোনাব অঙ্গ কালি হওয়া । 

সোনাব আউটি আবাব বেঁকাটেব1১। 

[১ পা সোনার আউটি বাকাও ভাল ] 

সোনাব ওজন কু চেব সঙ্গে। 

সোনাব ওপব মিনেব কাজ । 

সোনাব কাঠি প্রেমের গান, শুনলে খরে বয় না প্রাণ । 

সোনাব কাঠি বপাব কাঠি ।+ 
[১ বপকথায় মরণ বাচনের উপায়। 'বক্রেশ্বর বাবু কালু 

সাহেবের সোণাব কাটি রূপার কাটি ছিলেন --আলালের ঘরের 

দুলাল। 'রামভদ্দর বাবু মিমলের রাঁধ বাহাছবের সোনার কাটি 
রূপার কাটি ছিলেন'_-হুতোম পাচার নকৃশ। ] 

নোনার-ক্ষুবে এড়ে ইত্যাদি, নং ৫১৩৫ দ্রষ্টব্য । 

সোনার খাটে গুলেও রোগ সারে না। 

৭৭১ 
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শোনার গাধা। 

সোনার চাঙ্গড় আস্তাকৃডে, নং ৬৯২ ভষ্টব্য | 

সোনার থালে ক্ষুদের জাউ।+ 
| ১ 'আমি যে মোনা থালে ক্ষুদের জাউ ধাচ্চি- 'দীলাবতী 1 

সোনাব থালে ছুধভাত, খেতে না জানলে উৎপাত । 
পোনাব দাঁড়ে কাক বপানো 1১ 

[| ১ 'গাহাকি তোমার বিবেচনা সোনার দীডে কীক বসালে+” 
গোপাল উডে ] 

(সালা পরীক্ষা আগুনে, নত ৩৮৮১৯ দ্ছুব্য। 

সোনাব পাথববাটি |; 
১ নিষ্ঠাবতী হিশ্ু বিধবাটি হবে, মথচ ভাল লেখাপঞ্ 

গাশপাজপা জাত 01, এমন সোনার পণ্থদ্বাটি কোথায আছে ৮ 
প্রভাত মুখোপাপ্যাধের বরনীপ না ১০ ৯৩ 

সোনাব প্রতিমা জলে দেওয়া । 
| ১ পা-লক্মী। ২ পা-ভাঙ্গিষে 

সোনাব বেণে যাব মিত, তাব বিধি বিডন্বিত | 
সোনাণ বেণে সোনা চেনে, হাবাম চেনে কচ! 

| ১ শ" ৬৬৭৩, ৭৯৮৪ | 

সোনার লঙ্কা ছাবখাব | 
(১ যেমশ পোনাব লঙ্ষী ছাবখাণ হয়েছিল, তেমন তোমাৰ 
ছারখার হবে গিপিশ ঘোষের মায়াবসান ] 

সোনাব হাতে যবের ছাতু । 

সোমে বুধে দিও না হাত+, উধাবং ক'রে খেয়ো না ভাত। 
[১ অর্থা২ গোলার পানে। ১ খণ, কাজি] 

নামে শুক্রে পরে শাড়ি, ধান হয় তাব ফাড়ি-আড়ি+ |, 
[১ আড়িস্ধান্তাদি শন্তের মাপ। [1পা-_কাডি কাড়ি। ২ 
রর সোম শু্র বেছে কাপড় পর নেরচ ।--নববদ্ব পরিধানেব 

] 

সোয়াদী গাছের কাঠাল খেয়ে, ছালা নিয়ে আসে ধেয়ে । 
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সোয়াদের ফৌটা, অসোয়াদের গোটা । 
সোয়াদের মুখে পড়ুক ছাই, পেট মাত্র ভরুক। 
বেরাল হোক না কাঠের পুতল, ইদুর মাত্র ধরুক* ॥ 

| ১ নং ১৬১৩] 

সোহাগের আরশি । 

সৌরভে ভ্রমব মজে, কামে মজে কুল। 
আহাবেতে মীন মজে, টাকে মজে চুল ॥ 

গ৭৩ 

প্বিয়াশ্চবিত্রং পুক্ষলা ভাগ্য" ইত্যাদি, নং ৪১৫০ দষ্টব্য। 

স্বীভাগ্যে ধন, পকষভাগ্যে১ পুত্র") 
[১ পাঁশ্বামীভাগ্যে। ২ পান । ৩. পনুষ্পবা- 
প্দম্পর শুনি একই কন্ধ। স্বীভাগ্ ধন আর পুকষ ভাগ্যে 

পুর |? ভাবতচন্দ । পুর্বাপব আছে চত্র, পুরুমেব ভাগ্যে 
পুত্র, রমণী ভাগো ধন ঘটে, পুনশ্চ, শান্প ককু মিথ্যা 
নয়, স্বামীপ ভাগো তনয়, স্ীধ ভাগ্যে বৈভবশদাশু বায়। 
'যে হেতু শাক্ষেব বচন এই, ক্বীভাগ্যে ধন স্বামীভাগ্যে পুত্র 
কমলে কামিনী ] 

স্ত্রীবিড়ালের গোফ আছে । 

্ত্রীবৃদ্ধিঃ প্রলয়ংকরী ।১ 

[১ নবীন তপস্থিনীতে উদ্ধত । 'আত্মবুদ্ধি: উভংকরী গুকবুদ্ধি- 

বিশেষতঃ । পববুদ্ি বিশাশায় শ্রীবুদ্ধিঃ ৩লয়ংকবী | “শ্দীবুদ্ধি 
প্রলয়ংকবী শক এই বলে'ঈশর প্ুপ্ত] 

স্বী মবে শা চডে ইত্যাদি, ন" ৫৩০১ প্রষ্টব্য | 

স্্রীরত্বং হৃক্কুলাদপি ।১ 
[১ নবনাটকে উদ্ধৃত ।--শ্রন্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতা- 
দবাদপি। অক্ত্যাধপি পবং ধর্শং আীরতুং গুফ,পাদপি 1] 

স্থান নেই মান নেই, উচু কব 

ন্নানের সাক্ষী কপালে ফোটা, ভোজনের সাক্ষী পেট মোটা । 

ন্নেহ নীচগামী | 

স্পষ্ট কথার কষ্ট নাই । 
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স্বকলমে রোজগার । 

স্বখাত সলিলে ডুবে মরা ।, 
[১ দোষ কারে! নয় গো মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি 

শ্ামাশপ্দাণড রায় ] 

স্বদেশের* ঠাকুর, বিদেশের কুকুর। 
| ১ পাস্নিজের দেশে | ১ পা-পবের দেশে | নং 

৪২৬৪) ৬২৯৭ ] 

স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়; 1১ 

[ ১ ভগবদ্গীতা ] 
স্বনামা পুরুষো ধন্যাঃ | 

[১ “্বনামে বিখাত হয় তারেই বলি ধন্য” দাশু বায। 

সধবার একাদশীতে উল্লিখিত ] 

স্বপ্নের কথা সব মিথ্যা, শেজে মোতাই সত্য । 

স্বভাব যায় না ম'লে, ইল্লত* যায় না ধুলে২।' 
[১ ময়লা । ২ পা কালি যায় ধুলে স্বভাব যায নামলে । ৩ 

'পোঁড! স্বভাব যায় না মুলে? গোপাল উডে। "ম্বভাবেন 

* দোষ কভু নাহি যায় মলে'_ ঈশ্বর গুপ্ণ। “শ্ভাব ঘার না 
ম'লে-দাশু রায়। না মালে স্বভাব যায় না"-গিবিশ ঘোষের 
গৃহলক্ষ্মী । “আমার স্বভাব যাবে মরণ হলে, তার আগে নয 

-শরতচন্জের মেজদ্িদি, পুনশ্চ লোকে কথায় বলে, স্বভাব 

যায় ন। ম'লে'_ পণ্ডিত মশাই ] 

স্বভাবে অভাব |; 

[১ “ম্বভাবে অভাব আজ দেখি হে তোমার'শ-বাম বন] 

স্বভাবে করে না, অভাবে করে ।১ ্ 
[১ নং ১৩১৯] 

স্বভাবের, দোষ না ছাড়ে চোরে, শুন্য তিঁটায় মাটি খোড়েং। 
[১ পা- অভাবের। ২ পা-খালি খুরে শিদ খোঁড়ে। নং 
৮৮৫০ ] 

স্বর্গ হাতে পাওয়া । ব্বর্গে তুলে দেওয়া । 

৯১৫, 
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স্বর্গে ছিল খেসারির ডাল, মর্থ্যে আনলে কে। 

গড় করি রে খেসারির ডাল, কাছা খুলতে দে ॥ 

স্বর্গে বাতি দেওয়া |, 
| ১ নং ৪৫৮৫ ] 

স্বর্গের এটোকুড়ও ভাল। 

ব্বর্গের দাসত্ব, নরকের রাজত্ব । 

খ্বগেব সিঁড়ি তেয়ারি করা ।, 
[১ নং ৭৬২৯। আজ ত সুখের স্ত্রপাত, স্বর্গের মিড়ির 
প্রথম ধীপ*__বিয়েপাগলা! বুডো ৷ ভাঁদলুম আর ভাবনা নেই, 
স্বর্গের সোনার পসিঁডি তৈবি হল বলে'শ্রীকান্থ ৪র্থ পর্ব ] 

স্বর্ণ ভূমি কন্যা দান, বলে ডাক স্বর্গে স্থান। 
[ ১ ডাকের বচন] 

স্বাতী নক্ষত্রের জল, পাত্রবিশেষ ফল ।১ 
[ ১ সং--ম্বাতান্থু শুক্তিকৃহবে পতদেব মুক্তা, মুক্তেব প্কজদলে ন 

বজঃস্থ কিঞ%িহ। ] 

স্বাতীর জল ধুলায় কাদা! ।১ 
। ১ নং ৮৫২৩] 

স্বামী আমার গুরুজন, এক রাজার নয় সাত রাজার ধন।১ 
[ ১ জামাইবাবিকে প্রযুক্ত । নং ৮৩০২] 

স্বামীব হাতে ধন থাকলে স্ত্রীর নাম লক্ষ্মীমণি ৷ 

শোতে গা ঢালা । 

োতের আগে টেপা ভাসে । 

লোতের ফুল। কোতের শেওলা) । 
[১ 'সম্ভাপে পিমূলা ভাসে সৌোতের দিউলি (- শৈবাল )-_ 
ঘনরাম চক্রবন্তী ] 
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হংসমধ্যে বকো যথা ।১ 

[ ১ অমৃত বহর বিজয়বসস্তে উদ্ধৃত। '“ব্লদ্ধে ধসে যাব তথা, 

হংপসমধ্যে বক যথা”--দাশু রাষ | 

হই গিন্লী, না ছুঁই হাডি। 
হওয়া-ছেলে বাপ ডাকে নাঃ হবু ছেলের আশা । 

হওযা-পুত্র বনবাস, আবাব হবে তাব আশ। 

হওয়া-ভাতে কাঠি দেওয়া । 

হক কডি দিয়ে কানা পেষদা । 
[ ১ পাঁঁ-পয়সা দিয়ে । ২ নং ১২৯৯ ] 

হকৃ, কথা বলব, বন্ধু বিগডয বিগভবে* । 
পেট ভ'বে খাব, লক্ষ্মী ছাড়ে ছাড়বে ॥: 

[১ প'শউচিত। ২ পা-বন্ধু চন্ট চঢবে। ৩ 

হক্ কথায় আহম্মক বেজাব।+ 
[১ অধিক বুদ্ধি ঘটে গো যার. হক বলতে হয় সে বেজাপ”-- 
গোপাল উডে] 

হক্ কথায বন্ধু বেজাঝ গবম ভাতে বেবাল বেজাব |” 

[ ১ নং ৭৭৮ ] 

হক কথাব মাব নেই । 

হক্ চাল কাড়াবাব নাই, মুলুকেব চাল কাড়াতে যাই। 

হঠা€ বাবু১। হঠাৎ নবাব । হঠাৎ অবতাবং। 
[ ১ “যেন রাতারাতি মতিলাল হঠাৎ বাবু হইয়া উগঠ্িয়াছেন'-_ 
'মলালের ঘরেন দুলাল । ২ 'শেষে হঠাৎ অবতারেব হুজ্বুক বেডে 

উঠলো” হুতোম প্যাচার নকৃশা ] | 

হতচ্ছেদ্দাব নেমন্তন্ন, ডাকতে পডেনি১ মনে। 

ডাকো কিংবা নাই ডাকো, বিকট মুক্তি কোনং ॥ 
[১ পা-ভাকতে ছিল না। ২ পাঁফ্িধে যদি পেয়েছিল 
খেয়ে যাঁওনি কেনে ] 

হদ্দ করলে পদ্মপিমী অস্থলে দিয়ে আদা, নং ১০২ রষ্টব্য। 

লশ* ৭৩৯ | 
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হ পধ্যস্ত হয়ে ক্ষ বাকি ।১ 

[১ নং ৭৮৫৯। “কিন্ত অনেকে অনেক কন্ম ভ পথ্যস্ত হইয়া 
ক্ষ বাকি থাকিতেও ফিরিয়া মায়” আলালের ঘরের চুলাল ] 

 হবচন্দ্র১ রাজার গবচন্দ্র* মন্ত্রী" । 
| ১ পা -হ্বুচন্ত্র ; ভবচন্দ্র । ২ প1- গবুচন্দ্র। ৩প।-পাজ্র! 

হবোচন্্ রাজার গবোচন্দ্ মন্বী, কেবলা হাকিমের গাইড হচ্ছেন 
আব্ধালি খুডো; সবার একাদশী । হিবচন্দ্র বাঙছান গবচগ্জ্ 

মন্ী” - অমুত বসল নববৌবন | “প্রবাদ আছে, ভবুচন্দ্র রাজার 
গবুচন্্র মন্তী'-_-ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুব ] 

তব ছেলের অন্ন প্রাশন 1১ 

[১ ন" ২১] 

হবে না আর বাজার ছেলে, কান্তিক বে তোর বাবাও এলে । 
১ সম্থান না হইলে কান্তিক-পূজার প্রথা আছে । নং ৫৭৯] 

হবে পুতি, ডাকবে বাপ, তবে যাবে মনভ্ভাপ। 

হয় কথা নয় কবে, গু তোগু'তি সার করে । 

হয়কে নয়, নয়কে হয়|, 

[১ হয়কে নঘ করিতে নয়কে হয কবিতে তাহার তুলা আর 
এক জন পাএয়া ভার”-আপ।লের ঘরের দুলাল। 'তিনি-"" 

হয়কে নয় করবেন, নয়কে হয করেন'-গুতোম প্যাচাব নকৃশা ] 

হয় তিল নয় তিল, খুকড়িতে ভরলে তিল। 

হয় না হয় বিয়ে, ঢাক বাজাও গিয়ে। 

হয় পুত, না হয় ভূতি।১ 

[ ১ পাহইলে পুত, নইলে যমদূত | নং ৫১৫৮] 

হয় পুত্র, নয় কন্তা, নয় গভপাত।১ 

[ ১ “হয় ছেলে নয় মেয়ে নয় গর্ভপাত”--কুলীনকুলসর্বস্ব ) 

হয় যদ্দি তিলটা, কয় তবে তালটা ।১ 
| ১ নং ৩৮১৮ ] 

হযবরল।, 

[ ১ উল্ট1 পাল্টা, বিশৃঙ্খল । অথবা, ্যবরটু লণ, এই 
পাণিনির ব্যাকরণ-স্থত্র পর্যন্ত সামীন্য বিদ্যাঁ। 'পৃজারী 
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ব্রাহ্মণ হঘবরল প্রসাদাৎ ক্ষণেক হযবর্জ হইয়! 
থাঁকিলেন' - আলালের ঘরের ছুলাল। কুগবিহারি বন্থুর একটি 
নাটকের (১৮৯৩) এইবপ নাম। এক অরিষ্টটল দর্শনও 
পিখিয়াছেন, রাজনীতিও লিখিয়াছেন, আবার ডাক্তারি9 
লিখিয়াছেন। তখনকার সমস্ত বিগ্ভাগুলি হ-য-ব-গী ল হইয়া 
একত্রে ঘে'সাঘে'সি করিয়া থাকিত” - রবীন্দ্রনাথ ] 

হর্তা কর্তা বিধাতা ।+ 
| ১ অর্থাৎ শিব বিধু ও ত্রন্! এই ত্রিমুদ্তির মত যিনি সর্বশক্তি- 
মান ] 

হর বর সব।, 

[ ১ 'কতক সাহেবকে দিতাম, কতক আপনি লইতাম, তার 
পরে এর মুড ওর ঘাড়ে দিয়া হর বর সর করিতাঁম'_আলালের 

ঘবের দুলাল ] 

হরিও বল, টুকনিও গেল । 
হরিও বল, পটোলও তোল১ । 

[ ১ নং ৪৭৯০ ] 

হরি ঘোষের গোয়াল ।১ 
[ ১ অর্থাৎ অপদার্থ ব্যক্তির একত্র থাকিবার স্থান। বাগবাজার 
শকাটাপুকুর নিবাপী মকবন্দ ঘোষ বশজ হরি ঘোষ আশ্রিত 
বাংসল্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন ] 

হরিণবাড়ী১ । 
[ ১ জেলখানা । যেখানে আলিপুর জেলের সংস্থান, পূর্বে সেখানে 
হবিণ বাখিবার বাগান ছিল। “এ সকল আসামির বিচার 
হইলে হয়তো তাহাদিগকে এ স্থানে মেয়াদ খাটিতে হইত, 
নয়তো হরি'বাডীতে স্থকি কুটিতে হইত”-_-আ লালের ঘরের 
চুলাপ। রসরাজ সম্পাদক চামর ও নৃপুর নিয়ে তিন মাসের 
জন্য হরিণবাডি ঢুকলেন”--ছতোম নকৃশ]। “ছুই 
বেম়্ানে এক দডিতে বেঁধে পুরিত ৭ ২ ; পুনশ্চ-স্হবি 
বললে হরিণবাড়ী দেয়'-_দাশ বায় ] 

হরিণের শিঙে মাছি বসে না। 

হরিদাসের ছয় ভাই, তিন আনিও ভাগ নাই। 

হরিদ্বার আর গঙ্গাপাগর, নং ২০৫০ দ্রষ্টব্য । 
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হরিদ্রা শুগী লবণ জোয়ানি, ইহা সংযোগে পিয় পানি । 

রবিশেষে পানি পিয়ে, বলে ডাক সে নর শতেক জীয়ে ॥১ 
[ ১ ডাকের বচন ] 

্ঈ হরিনামে খোজ নেই, ফটিকে রাঙা থোপ, নং ৩৩৬২ দ্রষ্টব্য । 

হরিপদে থাকে মন, হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন । 

হবি বড় দয়াময়, কথায় বটে কাজে নয়। 

হরি বল মন, চললেন গোবদ্বন । 

হরি বললেই কীডা চাল। 

হবি বাঁচান প্রাণ, বদ্ভিব বড় মান। 

হরিভক্তি উড়ে যাওয়া, নং ১৩৬১ রষ্টবা। 

হবিবাসব১ 1 হুবিমটবং । 

[ ১ একাদশী । ব্যঙ্গে, দরব্যেব অভাবে উপবাস। “আম্বা তো! 
আর হবিঝ।সর কঞ্ো যাচ্চি নে?-একেই কি বলে সভ্যতা । 
২ হরিনামরূপ মটব্দান। । অর্থাং হরিসংকীর্তনে উপবাসে 
দিন যাপন, বাঙ্গে, অভাবে উপবাস। “অদ্য বৃহৎ বোহিত 
মত্থস্তান পোলাও ভক্ষণ আর কলা হরিমটরে উদবপূরণ শাস্ব- 

নিষিদ্ণ'-_হবিদেব শাক্ধী | 'ঘতক্ষণে বড ভট্টাচাধ্য কিছু দিতেন, 
তবেই সেদিন নির্বাহ হইত, নতুবা হরিমটক (?) কেরির 
কথোপকথন ] 

হরি যাব সখা বল, ছ্শমন তাব পায়েব তল। 

হবিব খুড়ো মাধাই দাস।+ 
[১ অথাৎ নিঃসম্পকীঁয় অনধিকাবী। “কোথাকার হরির 
থুডো. মেবে হুড়ো গুঁড়ো কৰে দেহ'--ঈশ্বর গুপ্ত ] 

হবির লুঠ হওয়া ।+ 
[ ১ অর্থাৎ বিপাইয়া দি নষ্ট করা ] 

হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গলাভ ।১ 
[২ বহু ছুঃখভোগ করিয়া বিশ্বামিজের প্রসাদে ন্বর্গলীভ হইয়া 
ছিল, কিন্ধ হরিশ্চন্দ্রের উল্লেখেব কোন সাথকতা। নাই । বরং 
তাহার পিতা ধ্রিশঙ্কর হ্বর্গলাভ ব্যাপার আরও উল্লেখযোগ্য 



৭৮০ 

৮৫৭৫ 

৮৫৭৬ 

৮৫৭৭ 

৮৫৭৮ 

৮৫৭৯ 

৮৫৮০ 

৮৫৮১ 

৮৫৮২ 

৮৫৮৩ 

বাংল প্রবাদ 

( নং ৩৯১৪ )। তথাপি শেষোক্ত ঘটনার উল্লেখ হবিশ্চজ্জের 

নামেই দেখা যায়, যথা--নাহি রবে প্রবাসে নিবাসে নহে 
ধোগ। হরিশ্জ্ত্র বাজার যেমন স্বর্গভোগ ॥"-ঈশ্বর গুপ্ত। 
তা হলে মকলেবই ভরিশ্ন্্রেব স্বর্গলাভ হবে'--কমলে 
কামিনী ] 

হবিষে বিষাদ 1১ 
[ ১ তথাপি তুলনা হবির হল না, হবিষে বিষাদ সতী”-দাশ্ত 
বাষ। অন্য উদাহরণেল জন্য নং ৪১৯০ দ্রষ্টব্য? 

হরিহব-আত্ু ।১ 
[১ পুবাণোক্ত কাভিনীতে বি ও শিবেব অভেদাত্সক যুগপ- 
মু্তি। শ" ১৩৪1 আমরা দুই মিতেতে হরিভপি-মৃত্তি”- 
গিরিশ ঘোষের ভারানিধি । “আমার বাবাতে আব হরিদাসীর 
খবরে একেবারে ভরিতব এক আম্মা ছিল” প্রভাত মথো 
পাধায়ের নবীন সন্গযাপী | “আমরা দুজনে হরিহর-আ' ম্ন। ছিলাম, 
--শবংচক্ষের গৃহদাহ ] 

হবে দরে হাট্রজল+ । 
| ১ অথাৎ জলেব হল বুদ্ধিতে হীঢ পযা্ জল খাকাব ভাব ] 

হলাহলি গলাগলি ভাব*। 

শ ১ ঘনিঙ্জ সথা। লা » সখী সঙ্গোধন (প্রাক্ষতে )। পরুষ্পরকে 
হল] সম্বোধন ৭ গল। জডাজড়ি। “দু'একদিনেব মনেই হলাভ্লি 
গলাগলি ভাব হইঈল'--আলালেব ঘবের দুলাল ] 

ঠলুদ খেলে কি রাঙা ছেস্প তয়, ন* ৫৯৮৩ রষ্টব্য। 
তলুদ জব্দ শিলে ইত্যাদি, ন" ৩৫৩৫ উষ্টবা । 

হলুদ পৌদে মেখে রীধুনী কবলানো ।+ 
[১ নং ২৬৫৫ ) 

হলুদ রঙ নয় যে ধুলে যাবে। 

হল্সদেব গুড়ো আব নুনেব গুঁড়ো ।১ 

[ ১ সব ব্যঞ্রনে লাগে) 

হলে খাব কেড়ে, না হলে খাব মেরে, সহয্জেই কি দেব ছেড়ে। 

হ্তীপৃষ্ঠে যে বা যায়,; হাম্বা রধে* সে ডরায়*।, 
[১ পাঁস্হাতীর কাধে (বা, হাতীর পিঠে ) আসে যায়) গজে 
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আসে গজে যায়। ২ পা--মেউ দেখে । ৩ পা--ভয পাঁয়। 
যায়। ৪ “এই যে কথায় পলে হাতীর কাধে এসে যায় হাশ্বা 
দেখে ভয় পায়-তাই মে দেখি*-কুলীনকুলপর্দন্ | নহ ১৫৯২১ 
২১৩৩৪ ] 

৮৫৮৭ +% হম্তীমুর্খ ।5 

[ ১ মহামুখ | "হস্তীমূখের সহিত নিগার ।-নবীন তপস্থিনী । 
“বিষ্যাবন্তায় একটি একটি হস্তীম্থ ধেন”_ দ্বিজেন্দ বায়ে 
প্রায়শ্চিত ] 

৮৫৮৫ ভাইয়ে আছে ভাই১ হাচিব কেউ নাইং। 

৮৫৮৩ 

৮৫৮৭ 

৮৫৮৮ 

৮৫৮০ 

৮৫০৯০ 

৮৫০১ 

৮৫৭৯২ 

৮৫৯৩ 

[১ তুডি দিবা লোক | ১ অর্থাৎ হাট উঠিলে নিজে ভুটি 
দে9য়া ঘাঁঘ, কিন্তু হাচি পড়িলে কেহ নিজে “জীব বলে না" 

তাউশ১ আছে রুচ নাই, দাড়ি আছে মোছ নাই। 
| - মা ভাবাশ ভইতে ; হচ্ছ এখ | কবিকঙ্গণে অভিলাদ 

অর্থে হাইবাপ' ঞুয়োগ আছে--কান্দয়ে নকুল হৃতদাবের 

হাইবাসো | 'মৌনবোগে মহ।মাধা মনের হাইবাসো-মানিক 
গার্দণি । বোধ হয় "জানলা? শঝের উতৎপন্ত্ি ইহ হইতে, 
গথ|-প্পাচ কন্ত, বিবা কবি পবে গেশ মনেব হাবিলান"_- 
গোগীচন্দের গাণ, আন্মঘণ। পাইতে স্রন্দবী মোর মনে 
ভাবিলাস'-_গোরক্ষবিজয় ) 

হাওয়া আলে! বেধো না, রোগকে আর সেধো না। 

কা কব তুমি, বত্রিশ নাড়ী গুনি। 

হাঁ কবলেই গার উদ্দেশ১। 
[ ১ পা-- দেশের বার্তা ] 

হাকিম ঘব ভাঙলে লাকড়িব রাট; নাই । 

[ ১ অভাব | 

হাকিম ফেরে১ ত হুকুম ফেরে না। 
[১ পা--নডে ] 

হাকিম হয়ে হুকুম দাও, পেয়দা হয়ে মার ।১ 

[১ কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড। নং ৮৩৫৪ ] 

হাঁগ যদি পরের ঘরে, আপন ঘরে হাগে পরে। 

হাগা নাড়ীর মুখে টন্ক, নং ৮০২৫ ভ্রষ্টব্য 
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হাগা নেই, পৌদের ডাক বেশি ।১ 
[১ পাঁহাগার সঙ্গে খোঁজ নেই, পৌদের ডাক বড] 

হাগার নেই বাঘাব ভয়।১ 
[১ পা-_হাগ! মানে না বাঘা। হাগার চেয়ে কি খাঘাঁব ভয় 
(বাডব)] 

হাণুস্তির, লাজ নেই, দেখুস্তির লাজং। 
[১ পা-নাচুস্তির। ২ পা হাগতে লাজ, না, দেখতে লাজ ] 

হাচি জিঠি, যে জন বাছে, বিদ্বের সময় সে জন বাঁচে ।* 
[১ সং জ্যেষ্ঠী, টিকটিকি । ২ ডাকের বচন] 

হাচি-টিকটিকিব বাধ!,১ যে না মানে সে গাধা । 
[ ১'কমন অশুভ ক্ষণে বাঁটামিপো পাঁ। হাছি জিটী তাত 
কেহ নাহি দিল বাধা ॥, পুনশ্চ, হাছি জিঠিহো না বারি চলিলে। 
তাহ।র উচিত পাঁও' ফল ॥ -শ্রীকুষ্খকীর্তন। হাচি জিঠি 
বাঘ! বিষ্তর বিস্তপ পড়িল'_-মাণিকচন্দ্র রাজার গান 

( গ্রীয়াপন )] 

হাজার কথা এক দিকে, এক কথা এক দ্রিকে | 

হাজার টাকা দিলেও কাঁটা কান জোডা লাগে নাঃ নং ৮০৭৫ ঘষ্টব্য। 

হাজাব টাকার বাগান পাঁচ সিকার ছাগলে নষ্ট। 

হাটকাণা১। হাট-কুডনে | হাট-হদা। 
[ ১ অর্থাৎ হাটে দব্যদপ্তাব দেখিয়া যাহাব তাক লাগিয়া যায় ] 

হাটচোরের পার্বণ । 

হাটতে গেলেই আছাড় পড়ে । 

হাটবাজাবে লজ্জা নেই, ঘরে ফুলের কঁড়ি। | 
হাঁটবার আগে হামাগুড়ি । 

হাট-বারেই হাট বসে। 

হাট-বারে পাঠ নাই । 

হাটুরেতে হাট করে, বারুই বেচে পান। 
ফতো মাগীর কথাতে আমি কত দেব কান 
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হাটে কলা, নৈবেগ্ভায় নমঃ 1১ 
( ১ অনুরূপ বচনেব জন্য নং ৮০৬ দ্রষ্টবা ] 

হাটে কান কাটে, ঘরে চুপ চুপ। 
£হাটে কেন গণ্ডগোল, বাই বলে আপন বোল। 

হাটে গেছল জায়ের ম৷ ইত্যাদি, নং ২৭৮৩ ভরষ্টব্য | 

হাটে চাল কি দর ইত্যাদি, নং ২৯৮৭ দ্রষ্টব্য | 

হাটে বিকায় না যে লাউ, তাবে এনেছে নন্দা সাউ। 

হাঁটে মাঠে ঘুরে এলাম, ঘাটে নেই না? । 
রণে বনে ফিরে.এলাম, ঘরে নেই মা ॥ 

[১ নং ৬৬৮৫ ] 

হাটে মামা হারানো । 
হাঁটের আগ, দরবারের পাছ। 

হাটের দর আর পেটের ছেলে লুকানো যায় না। 
হাটেব ছুয়াবে আগড় নেই ।১ 

| ১ “হাটের দুয়ারে কি কপাট'-_ভারতচন্দ্র ] 

হাটের নেড়ে হুজুগ চাঁয়১, হুজুগ পেলেই ছুটে যায়। 

[ ১ “হয়েছ হাটে নেড়৷ ছুন্বুগ ত চাই”-_ঈশ্বর গুপ্ত ] 

হাটেব মাঝে ঢোল পেট! । 

হাটের মাঝে ত্রহ্মজ্ঞান। 

হাটের মাঝে বাজত্ব, নং ২৯৭২ দ্রষ্টব্য। 

হাটের মাঝে ( বা, হাটে ) হাড়ি ভাড়া ।: 

[১ কুস্তকাবদের মধ্যে প্রচলিত কোন বিশিষ্ট প্রথা হইতে। 

একটি হাড়িতে সিদূর মাখাইয়া সিগ্থাচাষ্য লুই পাদ্দের নামে 
'লুইয়ের হাড়ি' বলিয়া পূজা হয়, এবং খালী বপিদান করিয়! 
তার নাঁডিভূড়ি সেই হারিত পোরা হয়। কাহারও লাম্পট্যের 
অভিযোগে এই হীড়ি মাথায় করিয়া লইয়া হাটের মধ্যস্থানে 
কুৎসা কীর্তন করিয়া হাঁড়ি ভাঙিলে অভিযুক্ত নর ও নারীর 
আর সমাজে স্থান মিলে না। ফুকারিয়! বলা হয়--ফাটল হাটে 
হাড়ি, ছড়াল নাড়িভূ'ড়ি, দূর হয়ে ষ! ছোড়া ছঁড়ী।' (পাচকড়ি 

৭৮৩ 



৭৮৪ 

৮৬২২ 

৮৬২৩ 

৮৬২৯ 

বাংল প্রবাগ 

বন্দোপাধ্যায়, বাণী, ১৩২৯।-নৎ ৪৩৪১ প্রষ্টব্য। "দেশ- 
বিদেশে জানবে লোকে, ভাঙবে ঠাডি আপনি হাটে-গাপাল 
উ-2 1 *আঞ্জ ভাল ঠাটে ঠাটে হাটে ভাঙে হাড়ি ঈশ্বর গুপ্ধ | 
“তবে ভাবো হাটে ঠাভীশঅমূত বসুর বিবাহ বিভ্রাট । 
'আমি হাটে হাড়ি ভেড়ে দিতে পাখি, জানো+-+ বহচন্দ্রেণ 
একাদশী বৈবাগী ] 

হাটে বাধে, বাটে খাষ, শয়ন কবে যথাষ থা ।১ 

| ১ স* ভোজনং ধঞ তাত্রিব *য়নং হট্টমন্দিবে ] 

হাঁভ এক ঠাই, মাস এক ঠাই |, 
| ১ প্রহথীরেব চোটে হাড হইতে মাংস পৃথক কবা। “দাবখান, 
আমার গাষে যি হাত তুপতে এস তবে তোমাব হাউ একখানে 

মাল একফখানে কোণে দেব জলধর সেন ] 

হাড কাটে, মাস কাটে ইত্যান্ি, শ' ৩৩৭২ ভ্রষ্ুব্য | 

হাঁভ খাই, মাস খাই, পাঁজাব ভেতব বাসা বানাই ।১ 
। * রামনাবায়ণ ৩র্ব বঞঙ্জের উভঘ-সঙ্কট 

হাড় খাব, মাস খাব, চাম দিষে' ডুগড়গি বাজাব । 

হাড়গোডভাডা দ।, 

এ ১ হাডগোডভার' টি হব তাচ্যে যদি ধপে_-নবীশ 
তপস্ষিনী। 'তুমি বেশ গোপগাল, কাঞ্চন হাড়গোডভাঙা দ 
_সপধবাধ একাদশী | 

হাড থাকলে মাস হবে। 

হাডপেকেব বোঝা ৷; 

| ১ হাঢপেক্ে - অনাহারে ৪ কষ্টে শীরকায় । জ্ঞানেন্রমোহন 
দামের অভিথানে কথিত হইয়াছে, বাকুডা জেলায় প্রথা আছে 
যে উভয় প্রতিদ্বন্বীর মধ্যে যাহার হার হয়, তাহাকে পাক 
খাইতে হয় ৪ বৌঝা বহিতে হয়। বষ্মান প্রবাদের নাকি 

এই গ্রথা হইতে উৎপত্তি ] 

হাড় ভাজা-ভাজ। হওয়া,। হাড় কার্ঠী হওয়া২। হাড় 
জুড়ানো । , 

[ ১ 'ছেড়ার! আমার হাড় ভাজা ভাজ] করিয়াছে? ২ এর 
মধ্যে হাড কালি হইল | ৩ খন এ স্থান হইতে প্রস্থান 
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করিলে আমার হাঁড় জুডায়। তিনটি উদ্দাহরণই আলালের 
ঘরের দুলাল হইতে । “ভা ৪1 ভাজা করিতেছ হাড হল কালি, 
_ ঈশ্বর গ্ুপ্ঠ ] 

+ হাড়াই-ডোমাই ।১ 
[১ হাডী-ঞডোমের আচরণ । 'নাতঙ্গামাইকে আর অপমান 
করিস্নে, হাভাইডোমাই ভাল দেখায় ন/?-জামাই বারিক ] 

হাঁড়িকাঠে ( বা ভাড়কাঠে ) গলা (বা মাথা ) দেওয়া ।১ 
[ যেমন বব পৌছিল, হাঁডকাঁটে গল! দিল”__আলালের ঘরের 
ভলাল। প্রা সকলকেই হাডকাটে মাথা দিতে তয়” মদ 
থাঁণ্যা ন্৬ দায়] 

হাঁড়িখেকোর ঠেও খোঁড়া । 
হাড়ি ভোট, গুড মিঠে। 

হাড়িতে ভাত নেই, বাড় বাড বলে। 

মানেতে ভক্তি নেই) বাস বস বলে॥ 

হাড়ি নিয়ে গেলেও যাওন, ঘটি নিয়ে গেলেও যাওন |) 
[ ১ পা-হাডি নিয়েও পুতুবে যান, কললী নিষেও পুকুরে 
যাওন | 

হাড়ি পাতিল কৃুত্বায় চাটে, শিকেয় তোলা গঙ্গাজল। 

হাড়ি-পাতিলের অভাব কি, টৌকায় টেকলে হয়। 

হাড়িমুখ ভাবি কবা। 

হাড়ির বাচন নেওনে১ বুড়োর বাচন খাওনে । 

[ ১ নেওন » কোমল শুর, অর্থাৎ তলায় মাটিব প্রলেপ । "পানের 

বুকে চণের নেওয়া দিষা” _মাশিকচন্দ্রের গান ( গ্রীয়াসন ) ] 

ডি ধরা এক ঠাই হলেই ঠোকাঠকি তাই, নং ৯৫২ দ্রষ্টব্য । 

হাড়ি সুদ্ধই আলুনি। 
হাঁড়ির খবর বা হাঁড়ির হাল। 

হাঁড়ির ভাত, একটি টিপলে ইতাি, নং ৯৬০ দ্রষ্টব্য । 

হাড়ীর কোদালে মাথা কাটা ।১ 
[১ নং ১৯৯২] 

৫৩ 
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হাড়ীর ঘরে হল ঝারি, জল খেয়ে খেয়ে পচলে! নাড়ী।+ 
[১ নং ২৭৫ ] 

হাড়ীর চেয়ে ডোম কুলীন, ডোমের চেয়ে হাড়ী কুলীন। 

হাড়ীর+ লক্ষ্মী ছাডে, শুয়বকে ঝাটা মারে ।* 
[১ পা-ডোমকে ১, বাউরির। ২ পা--বেঁটিয়ে শৃয়র তাডে, 
শুবকে ঢেলা মারে । ৩ পা হাড়ীর ঘরে কড়ি হলে শুয়রকে 
মারে ঝাটা ] 

হাড়ীর লক্ষ্মী শু'ড়ির ঘরে যায়। 

হাড়ীব হাল ।, 
[১ ছুর্দশার একশেষ। “একটু আধটু ছুদিশা বরাবরই ছিল, 
কিন্তু এই যে ইংরেজের দরজায় হাভীর হাল, এ তোমাদেরই 
মহিমাতে ঈীডিয়েছে,--অম্বত বন্থুর একাকার | পাচ শালার 

ধাপ্লায় পড়ে কলকাতায় চাকরী করতে গিগ্সে হাডীর হাঁল”-- 
শরংচন্দ্রের পলীসমাজ ] 

হাড়ে কাটে ত মাসে কাটে ন1। 

হাড়ে কেটে মাসে বাধে ।১ 

৮১ নং ১১৩৬ ইত্যাদি ] 

হাড়ে দুর্ববা গজানো |১ 

[ ১ এই যে দেখছ দুব্বো ঘাল, ইতু ঠাকুরের বরে হাঁডে গজাবে 
স্গিরিশ ঘোষের জন| ] 

হাড়ে বাতাস লাগা ।* 
[ ১ 'কাছ থেকে চলে গেলে ফেলিতে নিশ্বান। লাগিত তোমার 

যেন হাঁড়েতে বাতাস ॥--ঈশ্বর গুপ্ত। এই অর্থে গায়ে বাতাস 
লাগা”ব্থা, “এমন ঠাই নাই যে সেখানে গিক্সা থাকিলে দশ 
পাঁচ দিন গায় বাতাস লাগে*"কেরীর কর্তখাপকথন ] 

হাড়ে-নাড়ে* জ্বালানে। বা খাওয়া । হাড়-হালানো । 

[১ নাভী । পা হাড়ে-মাসে , ভাড়ে-স্বাডে ] 

হাড়ে ভেল্কি হয়, খেলে বা! লাগে ।+ 
[ ১ বেড়াও তুমি যৌগে-যাগে, হাডে তোমার ভেল্কি লাগে, 

_গোপাল উড়ে। “সে বেটা জোয়াচোরের পাদশা, তার 
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হাড়ে ভেল্কি হয়'-- আলালের ঘরের দুলাল। “মোপাহেবের 
হাড়ে ভেল্কি হয়'- নবীন তপপ্থিনী ] 

হাড়ের ওপর বাতি জ্বালানো । 

ধহাড়ে-হাড়ে বুঝতে পারা ।১ 
[ “তিমি না বোঝ, আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি”গিরিশ ঘোষের 
আবু ভোসেন - 

হাওয়ার, লগ লগ. খুরপির বিয়ে । 
[ ১ ঘাস ছাটিবার বড কাস্তে ] 

হাত-আল্সে পায়েরে দোষে, শক্র বাড়ে দেশে দেশে । 

হাঁত-আলসের গোঁফ নষ্ট। 
হাত-আলসের দাতে ছাতা । 

হাত গিল্তে গিলতে বাউ১ গেলে । 
[ ১ খাছ] 

হাত ভাড়ালেই শতেক হাত। 

হাত ছোট, শত বড়। 

হাত ছোট,১ আমং বড়।: 
| ১ পা হাতের চেয়ে। ২পা- আহ্বী। ৩ ছহাত ছোট 

আম বড এ বড় প্রমাদ'-ভারতচন্ত্র ] 

হাত ঝাড়লে পর্বত ।১ 

| ১ প্রর্ৃত বিশ্রশালী বাক্তি সম্বক্ধে উক্ত হয়। “ভিক্ষুক বলিল 
_-আপনি রাজা, আপনি হাত ঝাঁড়লে আমাদের পর্বত"-__চারু 
বন্দ্যোপাধ্যায় ] 

হাত তুলে সেলাম করি, যুত পেলে ঘাড় ধরি। 

হাত থাকতে মুখোমুখী কেন। 

হাত দিয়ে জল গলে না। 
[১ অত্যান্ত কপণ। “আঙ্গুল দিয়ে যার জল গলে না, সে ছোট 
বাবুর জেলের দিন তাদের ইস্কুলের জন্যে একটি হাঁজার টাকা 
দান করেচে 1--শরজ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ] 

হাত দিয়ে হাতী ঠেলা । 
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হাত ধরতে পইছা১ ধরে। 
[ ১ করভভূষণ ] 

হাত ধুয়ে খালাস । 

হাত ধুয়ে বসে আছি, নং ৮৭৪৭ দ্রষ্টব্য । 

হাত ঘুলো, পা সরুয়া, পেট গজন্দব, গাল ফুলুয়া । 

হাত পাততে কালার্টাদই আছেন । 

হাতপাতা১ বোগ। 

[ ১ অর্থাত ঘুষ লওযা। 'সারজন্ বেটাপ্ও হতি পাত! রোগ 
আছে, তাই বক্ষে” একেই কি বলে সভাতা ] 

হাত-পা বাতির কব ।, 

[১ দোহাই পিসীমা, ভাত প। বেন করে তোমাৰ উপযুক্ত 
ভাইপোৌকে তোলো" সধবাৰ একাদশী ] 

হাত-প! বেঁধে জলে ফেল! 1১ 

[ ১ মেয়েছি আমার দোনার টাপা, বাপ হয়ে হাত পা বেবে 
কি ছলে ফেলে দেব -_-গিবিশ খোফেপ মামুন ] 

হাত বাঁধ, পা ধাধ, মন বাধবে কে। 

হাত মোছ, পা মোছ, কপাল মোছে কিসে । 

হাতিয়াব১ আপনা নষ, কোটাল নয় মিতা । 

ঘবের স্ত্রী আপনা নয়, কে কয় প্রাণেব কথা ॥ 
(১ প1-বাজা। ১ পীজা নহে আপন, কেতিযাল শহে 

মিত | ঘরেন্ডিরি আপন শহে চঞ্চল পিরীত ॥*-গোপীচন্েব 
পাচালী (ভবানী দাস ।| 'ভাকিম নয় আপনার কোটোয়।ল 
নয় বিশ ( এরিষ্ট, ভিতৈবী)। ঘরের স্বী তোর আপনার 
নয় যাব চঞ্চল চিত ॥'-গোপীচন্ত্রের গান । শ্ত্ীরে যে আপন 
বলে সে জন বর্বর'--বিজয় গ্প্তের মনসামন্ীল ] 

হাতীও মাটি খায়, মানুষও কইলে আকেলাপায়। 

হাতীও হাবডে১ পড়ে । 
[ ১ পাকে বা কাদায়] 

হাতী ঘোড়া, গেল তল, বেতো!* বলে- আমার হাটুজলৎ। 
[ ১পা-কত হাতী; বড় বড় হাতী। ২পা-হাতী গেল 
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বসাতল। ৩ বাত-বোগগ্রস্ত । পা--ভেড়া, গাধা; শশা; 

বেটে। ৪ পা-কত আমার কত বল। ৫ কত শত 
তাতী ঘোঁড। গেশ বসাতল । লেজ নেড়ে ভেড়া বলে দেখ 
মোর বল ॥”-ঈশ্বর গুপ্ত । “বড বড় ভাতী গেলেন তলিয়ে এখন 
“মশায়” কি করেন দেখ! যাক্” দ্বিজেন্দ্র রায়ের মেবার পতন ] 

হাতী চড়ে ভিক্ষা মাঙ্গি, ইচ্ছায় না দাও ঘর ভাজি । 

হাতী জোগাড় হলে শেকলও জোগাড় হয় । 

ঠাতী দিয়ে হাতী ধরা। 

হাঁতী পড়েছে দকে, ঠোকর মারে বকে ।১ 
| ১ নং ১৩১৩। 'মাতঙ্গ পডিলে দরে পতঙ্গ প্রহার করে?” 
গ[বূতচন্দ্র ] 

হাতী পর হাঁওদা, ঘোড়। পব জিন। 

জল্দি আও জল্দি আও ওয়ারেন হেষ্টিন ॥ 
হাতী পাকে পড়লে১ হাতীই তোলে । 

[১ পা-পাঁকে পড়া ভাতীকে ] 

হাঁতী পোষা | 
[১ ব্হুব্যয়সাধা কাজ । 

হাতী বলে- আমারও ছুই দাত, 
শুয়র বলে আমারও ছুই দ্রাত। 

হাতী* বেচে শেকল নিয়ে ঝগড়া | 
[১ পা-খোডা। ২ পালাগাম। ৩ সং- বিক্রীতে করিণি 
কিমঙ্ুশে বিবাদঃ] 

হাতী মরে ত দাত দিয়ে মরে ।১ 

[ ১ অথাৎ মরিবার সময় দীত দিয়া লৌকের উপকার করে ] 

হাতী ম'লেও ঘোড়ার ছনো। 

হাতী ম'লেও লাখ টাকা ইত্যাদি, নং ৬৫০০ দ্রষ্টব্য | 

স্বাতী যখন ঈদকে পড়ে বেডেও তখন লাখি মারে, নং ৩৯৬৩ ভষ্টব্য | 

হাতী যখন লোৌদে১ পড়ে, চামচিকেতেও পৌঁদে চড়ে । 
| ১ পেঁকে। চর । পা--খাদে। 

ন* ৮৬৯৭ ] 

নং ২৩১৩, ৩৯৬৩, ৮৬৮৫ ] 
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হাতী যেমন খায় তেমনি নাদে। 

হাতীবও পিছলে পা, সুজনেরও ভোবে না” । 

হাতীর কথবেল খাওয়া১। 
| ১ নং ২৩৩৫ দ্রষ্টবা ] 

হাতীর কাধে আসে যায় ইত্যাদি, নং ৮৫৮৩ দ্রষ্টব্য । 

হাতীর খোরাক, পুষবে কে ?১ 
[ ১ এভাতীর খোরাক নিত্য ধেগাতে গেলে যে, আমাদের 

আডৎ খালি হয়ে যাবে, "শরত্ন্দ্রের মেজদিদ্দি ] 

হাতীব গলায় ঘণ্টা ।১ 
[ ১ মহতের সহিত ক্ষুদ্রের যোগ ] 

হাতীর গায়* হাতীর বিঘত২, মাকডের* গায় মাকড়ের বিঘত। 
[ ১ অর্থাৎ গা মাপিতে । ২ বৃদ্ধান্ুষ্টের শীর্ম হইতে কনিষ্ঠার্ুলি 
শীম পধ্যন্ত বিস্তাবের পরিমীণ | ৩ মাকডসীর ] 

হাতীব গা হাতী দেখে না। 

হাতীর চোখ 1, 
, [১ ক্ষুদ্র কিন্ত তীক্ষুষ্টি ] 

হাতীর দর্প চুর্ণ হয় পর্ববতেব কাছে । 

হাতীর দাত আর মহতের বাত, লুকাবার নয় ।১ 
[১ হম্তীদন্ত দেখ যেন লুকাবাব নয়। মহৎ জনের কথা সেই 
মত হয় ॥*--মাণিক গাঙ্গুলি ] 

হাতীর দাত, মহতের বাত, পড়ে ত নড়ে না, নং ৬৫১৭ দ্রষ্টব্য | 

হাতীর দ্রাত সোন৷ দিয়ে বাধানো । 

হাতীর নাদ দেখে খরগোশের পৌদ ফাটে ।, 
[১ নং ৮৭১১ ] 

হাতীর পীচ পা দেখা১ । 

[ ১ অর্থাৎ শুভ হদ্ধ। প্রবাদের রূপাঁন্ভর--আগে ত হাতী 
পাচ পা'ই দেখায়, শেষে হাতী শুভ গুটীয়। নং ৮৩৫৮] 

হাতীর পা ঠেলা । 
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হাতীর পিছনে কুকুর ভূখে। 
হাতীর পিঠ খালি থাকে না 

[ ১ নং ২৮৪৮ ] 

হাতীর পিঠে মশার কামড় 
[১ নং ৬৫৯৪ ] 

হাতীর পৌঁদ ফাড়া দেখে সড়সড়ে পৌদ ফাঁড়তে চায়।১ 
[১ নং ৮৭০৫ ] 

হাতীর মিন্ মিন, ঘোড়ার দৌড় । 

হাতীর মুখে ছুবেবা ঘাস । 
[ ১ অর্থাৎ অনুপযুক্ত খোরাঁক ] 

হাতীর সঙ্গে বেঁড়ে বলদের ঠেস। 

হাতীর সঙ্গে ভেরাণ্ডা গাছের লড়াই । 

হাতীর হাচি পড়লে মাকড়সা তাতে সীতরায়। 
হাতীরে আগুন, শুয়রে জাঠা১। 

বাঘেরে লাঠি, পাখীরে ভাটা ॥, 
[১ লৌহযষ্টি। ২ বীটুল। ৩ যে অস্ত্রে ষেজন্ত মারিতে হয় 
তাহার নির্দেশ ] 

হাতে আরশি, কুয়ায় ঝুঁকি ।১ 
| ১ “দর্পণ রাখিয়া ঢেকে জলেতে মুখ দেখা'-দাশু রায় ] 

হাতে কড়ি পায়ে বল, তবে চলি নীলাচল১। 
[ ১ পুরীতীর্ঘ] 

হাতে কলমে শেখা 1১ 

| ১ “তুমি বুঝি হাতে কলমে বলতে পার, আমি বলতে পারি না” 
_সধবার একাদশী ] 

হাতে কাজ কর, মুখে হুরি বল। 

হাতে কালি, মুখে কালি, গোপাল আমার লিখে এলি । 
[ ১ পা--বাছ? আমার; মা বলে] 

হাতে খড়ি।১ 
[১ অর্থাৎ কোনও বিষয়ে শিক্ষার আর্স্ত বা অভ্যাসের 

৭৯১১ 
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স্ত্রপাত। “মানিলাম প্রেমে তৃমি দিলে হাতে খড়ি'-_দীনযন্ধু 
মিত্রের কবিতা । “আর কখনও বিয়ে করেছ, না এই হাতে 
খডি'__প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের রমান্নদী। 'আজ এখনই 
হোক্ হাতে খড়ি--শেষরক্ষা ] 

হাতে খেলে হাড়ীব ভাতও মাহাঙ্গ। ৷ 

হাতে খোল!১, পৌদে মালা২। 

[ ১ লাউয়ের খোলা । ন" ২৮৫ ভরষ্টব্য | ২ নারিকেলেব মালা ] 

হাতে গোদ, পায়ে গোদ, গোদ কণমূলে ।১ 
কোন্ পুরুষে ভাগ্যে গোদ ছিল নাক চুলে* ॥ 

[ ১ পা-গোদ কানে ঝুলে। ২ পা-সত্যগীদেব শিশ্দি মেনে 
গোদ হয়নি চুলে ] 

হাতে জিনিস, পাঁচিলে সন্ধান ।১ 
[১ ন* ১৬৩৯, ১৬৯৪ ] 

হাতে টুকনি দেওয়া ।২ 
[১ ছোট ভিক্ষাপার। ২ অর্থাৎ পথে বসানো । হাতে 
খোলা দেওয়া (নং ২৮৫) দ্রষ্টব্য । 'ম্রাপতীকে ঘরে চাবি 
দিয়ে রাখবেন, নইলে কোন্ দ্রিন আপনার হাতে টকনি দিবে 
নবীন তপস্থিনী । “দেখবে। বদি ত্রাঙ্গণী তাঁদের উপর বাজি 
হন তবেই তাঁদের মঙ্গল, নইলে তাদের হাতে টুকনি দিইচি-_ 
বিয়েপাগলা বুডে ] 

হাতে দই, পাতে দই, তবু বলে কই কই। 
[ ১ পা--মুখে | 

হাতে না ধবে, সাভাশী দিয়ে ধবে। 

হাতে নেই কডি, কিনতে চায় ঘুড়ী। 
হাতে নেই কডা বট, প্রাণ করে ছটফট । 
হাতে নেই কড়া কড়ি, পেটট! কবে মোড়ামুড়ি। 
হাতে নেই কানা কড়ি, ক'ৰে টিলা 
হাতে নেই ধন, গরীবের পোড়ে মন। 

হাতে নেই সিকা১, বাইরে বাইরে ফা । 
[১(আ)টাকা] 
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হাতে পাজি, মঙ্গলবার কেন ।১ 
[ ১ “ফলহরি বলিল, ভাতে পীজি মঙ্গলবার কেন ?--মদ খা ওয়! 

বড দায় । 'পুবষেতে যেমন স্থখী, আমায দিয়ে দেখনা সী, 

হাতে পাজি মঙ্গলবার কেন'-দাশু রায় ] 

হাতে মাথা কাটা ।* 

[ ১ “প্রাণ বাচা দায়, হল মথবায় হাতে মাথা কাটা” দাস রায় । 

“আপনি কুষ্চাবতান, কংসালয়ে হাতে মাথা কাটিযাছিলেন'__ 
মমালয়ে জীয়ন্ত মাভষ ] 

হাতে মাবি না, ভাতে মাবি | 

[ ১ পাঁশাতে না মেরে ভাতে মারে) মারি না হাতে মারি 

ভাতে + যাবে মারি না হাতে তারে মারি ভাতে, ইত্যাদি । ২ 
'ওকে হাতে মারা হবে না, ভাতে মাতে হবে-নবনাটক ] 

হাতে মুখ চেনে । 

হাতে যদি নেই ধন, পাচে হও একমন । 

হাতে যদি ফল পাই, তবে কেন জাকশি চাই। 

হাতের আড়ে কি ভানু ভাপে। 

হাতেরও যাবে, পাতেবও যাবে। 

[ ১ আবার যদি পদাঘাত্ের পাল! পড়ে, তা হলে হাতেব ৭ 
যাবে পাতেরও যাঁবে'_-জাম।ই বাবিক | নং ৮৭৫২] 

হাতেব কড়ি বিনশ্যতি । 

হাতের খাড় বেচে আমি কিনে এনেডি+ বাদী । 
সে হল গনী, আর আমি বসে রাধি ॥ 

[ ১ পাকিনে আনলাম । ২ পা-হাঁতেব কঙ্কণ দিয়ে কিনলাম 
আমি দাসী । ৩ পাসে হল ঠাককণ , সে বেড়ায় হেসে খেলে; 
সে হল বাজমহিধী। ৪ পাতার আমি হলাম বাদী, আমি 
হলাম দাসী , আমি হলাম 'র দাসীর দাসী ] 

হাতের চেয়ে আম বড়, নং ৮৬৬২ ভুষ্টব্য। 

হাতের চেয়ে গেরাস বড়। 

হাতের ডিম ফেলে ঝাড়ের পাখী । 



৭৯৪ বাংলা প্রবাদ 

৮৭৪৯ হাতের ঢেলা' আর মুখের কথ ছুঁড়লে আর ফেরে না তা । 
[১ পা-ধন্ধর তীর । নং ৩৩২৫1 ২ “বিলি, হাতের টিল 
আর মুখের কথা একবার ফসকে গেলে কি আর ফেরানো! যায় 
-শরতচন্দ্রের বৈকুণের উইল ] 

৮৭৫০ হাঁতেব পাঁচ।, 

[ ১ তাস ( গ্রাবু) খেলা হইতে । অর্থাৎ অধিক সম্বল । “মনের 
মধ লাভালাভের বিচার করিতে গিয়! হাতের পাঁচ রাখিবার 
চেষ্টা না কবি'--শবংচন্দ্রের শ্রীকান্ত। তুই আপন দোষে 
হারাইলি হাতেব পাঁচ'--রসিক চক্রবস্তী ] 

হাতের পাচ আঙ,ল ইত্যাদি, নং ৪৯৭৯ ভ্রষ্ব্য। 

৮৭৫১ হাতেব বাড়ি, পথেব বন্ধু। 

৮৭৫২ হাতের বাখি, না, পাতের বাখি।১ 
[১ নং ৮৭৪৪ ] 

৮৭৫৩ হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা ।, 

[ ১ হাতক লক্ষ্মী চবণ পরে ডারনু,- গোবিন্দ দাস। ভাতের 
লন্ষ্মী পায়ে ঠেলিসনি”_-গিরিশ ঘোষের প্রফুল্ল । “হাতের লক্ষী 
পায়ে ঠেলিয়া গত কথা লইয়! পরিতাপ করিয়া লাভ নাই 

* শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত] 

৮৭৫৪ হাতের লোহা ( নোয়া ) খোলা” । বা, শুধু হাত করা । বা, 

হাত বাড় কবা। 

[১ "ছাতের উপব হতে তোর মাথায় এমন এক এগার ইঞ্চি 
ঝাঁড়িব যে, তোর বাক্ষণীকে কালই হাতের নোয়৷ খুলিতে হইবে? 
_-আলালের ঘরেবু ছুলাল ] 

৮৭৫৫ হাতের লোহ। ( নোয়া ) ক্ষয় যাওয়া ।১ 

[ ১ 'জন্সায়তী হও, পাকা চুলে দি'ছুর প্, হাতে ন ক্ষয় যাক'--? 

নীলদর্পণ ] 

৮৭৫৬ হাতে লক্ষ্মী, বলে লঙ্ষ্মীছাড়া । 
৮৭৫৭ হাতে শাখা, দর্পণে দেখ! | 

[ ১ হুথে ক্কণং কিং দগ্পণেণ-কপূরম্ধরী | 'হাথেরে কাক্কণ 
মা লোউ দ্রাপণ”--সরহু (চর্ধ্যাপদ )। “হাথক কাকণ আরসী 
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কি কাজ”_ বিগ্ভাপত্তি ৷ 
খুঁজি,--ঘনরাম চত্রব 

হাতে শিকরে” সঙ্গে কুকুর, তবে জানবে সাতজোড়ার ঠাকুর । 
[ ১ শিকারী পাখী ] 

হাতে-হাতে দিলে স্বুন, যায় তার সব গুণ। 

হাতে-হাতে ফল ।১ 

[ ১ “পেয়েছিল হাতে হাতে ফল'_ঈশ্বর গ্ুপ্ধ। হাতে হাতে 
পেলে ফল বাড়ী গিয়ে খাও»-দীনবদ্ধ মিত্রের কবিতা ] 

হাদ! পোদ২১, ওলকে বলে তালের নোদ। 
[ ১ জাতিবিশেষ ] 

হাছুর গৌসাই পরমেশ্বর । 
[১ পা-হেছুর (২হিন্দুব )] 

ই! না বলতেই হাটে ছোটে । 

চাপরের আগুন । 

হাভাতেও ফকির হল, দেশেও মন্থস্তর এল১ | 

[১ মন্বন্তর হলে|__নীলদপণে ধৃত পাঠ। ২ নং ৫৭৮] 

হাভাতে যগ্ভপি* চায়, সাগর শুকায়ে যায় ।২ 
[১ পা- অভাগা ষেদিকে । এই অর্থে 'হাঁভীত, শব্দের প্রাচীন 
প্রয়োগ ধথা--'আজি হইতে মধুপুরী হইল অনাথ। আজি 
হইতে কংসনারী হইল হাবাত॥*-গুণরাজ খানের 
শ্রীকষ্ণবিজয় । ২ ভারতচন্দ্র।-_-দহ বুলী ঝাপ দিলো সে মোর 
স্বখাইল ল'- শ্রারুষ্ণকীর্তন | 'ওর এমনি কপাল যে, ও চাইলে 
সমুদ্দ র পধ্যন্ত শুকিয়ে যায়'_ শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব ] 

হাভাতের আড়ি১ আঠারো সের ।* 

[১ ধান্তাদদির পরিমাণ , ১৬ সেব। 

হাকাই বড় ] 

হাঁভাতের ঘটি হল, জল খেতে খেতে ইত্যার্দি, নং ১৮ দ্রষ্টব্য । 

হাঁভাতের দাত নিশপিশ ইত্যাদি, নং ৭৭০৬ দ্রষ্টব্য । 

হাভাতের ছুনো শ্রাস।” 

[১ নং ১৫৭) ৭৭০৭ ] 

৭০১৫ 

হাতে শঙ্খ, দেখিতে দর্পণ নাহি 

২ অর্থাৎ কাডালের 
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হাভাতের যদি হয় ধন৯, বাপে পুতে দেয় কেত্বন। 
[১ পাঁঁহাভাতে যদি পায় ধন ] 

হায় তরমুজ, করব কি, বৌটা নেই ত ধরব কি। 
হায় বিধি, পাকা আম চাড়কাকে খায়।১ 

| ১ ভারতচন্ত্র। পাকা আম কাকে 
বাটপাড়ে নিলে'- গোপাল উড়ে ] 

হায় রে আমড়া,১ মাটি আর চামড়া । 
| ১ পা-ক্যায়সা ফল আমড়া ] 

হায় রে কপাল একপেশে৯, সবাই বলে--.ফেন খেসে। 
[ ১পা-কপীল হল একপেশে । ২ প।-যেখানে যাই 
সেই বলে ] 

হায় রে গরব কত দিন, চোঁখে দেখে মানুষ চিন্। 

হায় রে হায় হাজার টাঁকায়, কাটা কাঁন জোড়া না যায়। 
হারলে ঘরের ভাত, জিতলেও তাই, নং ২৪৫৩ দ্রষ্টবা। 

হারায়ে মারায়ে কাশ্যপ গোত্র । 

[ ১ অর্থাৎ অন্য গোত্রের অভাবে ] 

হাল ছেড়ে দেওয়া । 

হাল যদি ধরে ঠেসে, যায় কি না তুঁফানে ভেসে । 
হালিয়! হাল চষে, কৃষাণ বোনে ধান । 

আগে খায় চোরচোট্রা পিছে খায় কৃষাণ ॥ 

হালে গেলে হেলে, জালে গেলে জেলে । 

হালে মাতে বলদ, ছুধে মাতে গাই। . 

বাপের বাড়ী মাতে মেয়ে, মানে না বাপ ত্তবাই ॥ 
হালে পানি পায় না ।; 

[ ১ 'কেহ বলে হালে আর নাহি পায় পাণ্ি'-- দীনবন্ধু মিত্র ] 

হালে বয় না, তেড়ে গু তায়। 

হাসতে গিয়ে কান্না এল, কাদতে গিয়ে হার্সি। 
দুর থেকে তোমায় আমি বড্ড ভালবাসি ॥ 

খেলে, চোরের ধন 
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হাসতে চুল কাশতে লুটায়, ডুব দিয়ে চুল অমনি শুকায়। 
হাসতে ভাসতে কপালে ব্যথা 1১ 

[ ১ অর্থাৎ এক হইতে আর ভওয়া ] 

হাসতে হাসতে গুয়! খেলাম, তাই কি শেষে মাগ হলাম । 
হাসলে মাণিক পড়ে, কাদলে মুক্তা ঝরে ।” 

[১ বপকথার বাঙ্গকগ্ঠার বণশায়। “ছোট বাণী হাসলে মাণিক 
পড়ে কাদলে মুক্তা ঝরে, চলে গেলে পদ্মধুল ফোটে”__জামাই 
বারিক। 'সে হীপলে মাটিক কাদলে মুক্তা"- গিরিশ ঘোঁষের 
পাচ কনে ] 

হাসিও পায় কান্নাও ধরে, এ কথা আর বলি কারে ।১ 
|১ হাপি পায় কান্না আসে কব আর কারে” ঈশ্বর 
গ্ুপ্ধ ] 

হাসি কান্না বোঝা দায়। 

হাসিমুখে দান, কেড়ে লয় প্রাণ। 

হাসির মার বড় মার ।* 

| ১ মহাদেব কহিলেন, বাবা হাসিব মার বড মার১--ষমীলয়্ে 
শীয়ন্ত মাতিষ। নং ৯৩৬০ ] 

হাসে খায় গেঁড়ি, পেয়দায় খায় কড়ি। 

হানততাশে জীবন ক্ষয়, খোদা দিলে আপনি হয়! 

হাুতাশে জীবন ক্ষয়, ধারে স্ুুস্থে লভে জয়। 

হিংসার পু'টলি বাধা । 

হিংসায় ফুটি” ফাটা। 
[ ১ প--কাখুড়। 

কামিনী ] 

হিংস! সবাই করতে পারে, কেবল পুত বিয়তে নারে। 
হিজলের+ মুড়োয় নৌকা বীধা। 

[১ প্রায় জলের ধারে জন্মে একপ্রকার গাছ 1 

হিতে বিপরীত ।” 
[১ ধহইিতে বিপরীত করি এ কি সর্বনাশ”--কৃতিবাস। “কেহ 

৭১৭, 

“ছোট রাণী হিংসায় কাকুড় ফাটা”-_-কমলে 
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বলে, শাক মাছ থেকে। নাড়ী, জেৌঁক জোলাপ বেলেন্তার! হিতে 
বিপরীত হইতে পারে”--আলালের ঘরের ছুলাল। “আমার 
হয়েছে প্রাণ, হিতে বিপরীত । কৌদল করিয়া শেষে কেঁদে 
কর জিত ॥'_ ঈশ্বর গুপ্ত! ঘমুর্খ ঘদি খলে হিত, হিতে হয় 
বিপরীত'-দাশু রায়। 'তুমি এমন উতলা হলে হিতে বিপরীত 
হযে উঠবে” নবীন তপন্থিনী ] 

হি'ছু কি জানে কুঁকডাব মূল১। 
[ ১ মূল্য ] 

হি'ছুদেব ছুগ্গাপুজো | 

উপবে চিকণ-চাকণ ভিতবে খড়েব বুজো ॥১ 
| ১ নং ৮২৮ ] 

হি'ছু যদি মুসলমান হয, মুবগী খেতে কম নয়। 

ভিুব গাই, মুসলমানেব হাবাম*। 
[ ১ শূকর ] 

হি'ছুর ঘরের বেরালটাঁও ইত্যাপি, শং ১৭৩১ রষ্টবা | 

হি'ছুব দাঁড়ি, মুসলমানেৰ নাবী, গাঙেৰ কুলে বাড়ী । 
বনে-চবা গাই, এ চাবে বিশ্বীস নাই ॥+ 

[১ শ. ১২৩৯ ] 

হি'ছুব বাড়ী, মুসলমানেব হাড়ি । 

হিন্দুব 'নাবায়ণ” মুসলমানের “তোবা” । 
[ ১ লক্জা বা খেদের উক্তি । £হিন্দু ভাবে শ্রীহরি, যবনে ভাবে 
তোঁবা”--ঘনবাম চঞ্বন্ীঁী। নং ৬৯২৬] 

ভিল্লী দিল্লী ক'রে বেড়ানো । বা, আজ ঝ্বির্ী কাল দিল্লী ।, 

[ ১ উদ্দাহরণের জন্য নং ৫৪৬ দ্রষ্টব্য ] 

হিল্লী দিয়ে দিলী যাওয়া । 

হিসাব কিতাব জেনে চাষ করে না ইত্যাদি, নং ৭৭৬৫ দ্রষ্টব্য । 

হিসাব নাই, তজবিজ নাই, সে পরগণা জয়নসাহী১। 

[ ১ ময়মনসিংহ জেলার কোন বিধিব্যবস্থাহীন পরগণ! ] 
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হিসাব নিকাশ যখন, পৌদ ফাটবে তখন । 

হিসাবের কড়ি ( ব| গরু ) বাধে খায় না, নং ৭৭৮৫ দ্রষ্টব্য | 
হীরের বদলে জিরে, নং ২৯১০ দ্ষ্টব্য। 

্কুমে হাকিম চলে। 

হুজুরে হাজির আছি ।; 

[১ ভারতচন্ত্র। হাজির হজুরে হল হুকুম হবেক'-_মাঁণিক 
গাঙ্থুলি। 'হুজ্ুরে হাজির আছি, পাজীর নজদিগে নাহি যাই”; 
পুনশ্চ, “চেয়ে দেখ নেক নজরে, হাজির করে হুঙ্গুরে-- 
দাশু রায় ] 

ভুভুরে মজুরীও ভাল । 

হুড়মো দিয়ে সাগর সেঁচা। 

হুম্থুরে১ চীন, হুচ্জুতে* বাঙ্গাল |, 
[ ১শিলদক্ষতায়। পা-ভিকমতে (-কায়দায়। কৌশলে)। 
২ কুটতর্কে। ৩ হুতোম প্যাচার নকৃশাঞ প্রযুক্ত । “কথায় 
বলে, হন্রে চীন আর ভজ্জ্বতে বাঙ্গাল'--অমৃত বন্থর বাহবা 
বাতিক | 

হুয়ুরের ঘর ডুমুরে ছায়, তিন জনে মট্কায় যায়।১ 
[ ১ অর্থাৎ এক জন ঘর ছায় কিন্তু 'প্রচার হয় ষে, শুধু মটকা 
ছাইতেই তিন জন লাগে ] 

হুলোর কেউ নয়, মেনীর খোন্দকার *। 
[ ১ ধন্মোপদেশক 1 ] 

হুমেন শাভের* আমল। 

[ ১ পঞ্চদশ শতাবীর শেষভাগে বঙ্গের শালনকর্তার ] 

হু'হু-জ্বরা, কুড়ে পাথরা 

হৃদে বিষ মুখে মধু।? 
[১ “ধু তিষ্ঠতি বাচি ৫ ধিতাং হৃদি হালাহলং মহঘিষ _ 
অশ্বঘোষের সৌন্দরনন্দ | 'হদে বিষ মুখে মধু জিজ্জাসে ফুল্পরা'-_- 
কবিকম্কণ। নং ৬৮৩৯ ] 

হেগে খায়, খেয়ে মুতে, তারে না ছৌয় যমদূতে ।১ 
[১ নং ২২৮৪] 
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হেগে পেয়েছে বরে। 

আগে হাগত বাইবে, এখন হাগে ঘরে ॥ 

হেগো-মুতোর মা, হেগো-মুতোব মা, একটা কথা শুন্সে। 

হাটকে গেলাম হেসে মলাম, মান্ষেব নাম নর্শে ॥১ 
[ ১ অর্থাৎ যাহাদের ছেলেদের নাম 'ভেগো” মুতো” তাহাদের 

কণছে মানুষের “নরেশ নাম কৌতৃককর ।- নং ২৫৬৩ ] 

হেগে। রুগীর কথাষ টন্ক। বা, ভেগো। রুগী মুখসাপটে দড়।' 
[ ১ অভিসার রোগে মৃত্যুকাশেও বাকবোধ তয় না] 

হেঙল কি জানে তুলসীবণ, ন” -৮৮৮ দর্টবা। 

ভেটে* মাটি উপব কবা ।, 
[১ নীচু বাশীচের। পা-হে। ২ অর্থাৎ অত্যন্থ ছুবস্তপনা 

করা । 

হেটেব ভাইযের* বুদ্ধি খুঁজে, কবাত চালাও বুঝে-স্ুঝে । 

[ ১ শ্বাকরষিতে গাছ কাটাব সময ঘে নীচে থ[কিয। করাত 
টানে । 

হেঁটে সমুদ্র পাব ।; 

| “তোমাৰ কাছে সবাই ক্ষৃত্রঃ হেঁটে পার হও সমুদ্র 
গোপাল উডে ] 

তেটো ধাড়, হাজাব মাব, পথ ছাড়ে না। 

হেথা হতে ছু ডুলাম থাপ, থাল গেল বল্দা খাল। 

হেদ্দিযে পেয়েছে ঘব, রাতে কান্না দিনে জ্বর । 

হেঁদী কয পেঁদীকে -বোঝা লো, ঢেঁকি দিয়ে কান বেধা লো। 
হেন কবেঙ্গা তেন করেঙ্গা, জটে বুডীব দোজ কাটেঙ্গা। 

হেঁপায়১ পড়ে আোতে ভাস! । | 

| ১ প্ররোচনা, ঝবোক । পা- ঠাপিয়ে 

হেঁপে! বাগদী, গুপো পোঁদ। 

হেলায় কার্য্য নষ্ট, বুদ্ধি ন্ট নিধনে । 

যাচনে মান নষ্ট, ভোজন নষ্ট দই বিনে ॥ 
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হেলায় গেল বেলা, জনে; শুকাক ধান। 

ওঠ কলসী, জল্কে চল, ঢেঁকি কুটুক ধান |: 
| ১ জ্যোতন্নায় ?)1 ২ আলম্য লক্ষ্য করিয়। উক্ত ] 

হেলায় হারানো । 

হেলে ধরতে পারে না কেউটে ধবতে যায়, নং ৯৮৬ ডুষ্ব্য। 

হেলে নয়, গিরগিটি নয়, মনসার সঙ্গে বাদ। 

তেলে মেটেলি টেডা ইত্যাদি, ন" ৭০৫০ ভ্ষ্টব্য। 

হেলে যায় চষতে, বামূন যায় বসতে । 

হেলে যায় হাল নিয়ে, বিধাতা যায় তুল১ নিয়ে । 
| ১ তুলাঈীডি ] 

হেসে হেসে কথা কয়, এ মিন্সে ত পেয়দা নয়। 

তেসে হেসে কথা কয়, এ হাসি ত ভাল নয়। 

ভেকু না কাঠের বিডাল ইত্যাদি, নং ১৬২৩, ৮৪৯৫ দ্রষ্টব্য । 

হোক্ না হোক্ দু'বার যায় ইত্যাদি, নং ২২১৮ দ্রষ্টব্য । 

হোড়মোড় যাত্রা, যা করেন বিধাত্রা । 

হোঁচট খেয়ে পদ্মনাভ |; 

[১ শয়নকালে পদ্মনা বিষ্চব স্মরণ করা বিধি আছে। 
নং ৭৭৪ ] 

হাদে লো বামনী, আপনা আপনি । 

হু্ব দীর্ঘ জ্ঞান নেই ।১ 

[ ১ “আমার একটি জমিদার যণ্ডা কুটুম্ব আছে, তাহার তত্ব দীর্ঘ 
কিছুই জ্ঞান নাই, কেবল কতকগুলো টাকা আছে'--আলালের 
ঘরের ছুলাল। নং ২৫৮২১ ৮০৪৪ ] 
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[ যাহা বাদ পঙিয়ীছে অথবা পরে সঙ্কলিত হইয়াছে ] 

অতি আশা, বাঘেব বাসা । 

অনেক বোঝে, অল্প বোঝে না। 

অভ্যাস না ছাডে চোবে, ঠাঁটা ভাতেও সি'দ কবে ।১ 
[১ নং ৮৫১৫] 

অমঙ্গলকে না ডাকলেও আসে । 

আগিয়ে দিযে দখিন পা, যথা ইচ্ছা তথা যা ॥১ 

| ১ খনার ধচন। বাজার সময় দক্ষিণ পদ আগে বাডাইয়। দিলে 
যাক্জা শুভ ভয় 

আগে ভাত আগে পানি, এমন দাঁওযাই, আমিও জানি। 

[১ ওষুশ ] 

আখবাড়ীব কুকসিমে, তাব বসেব নেই মীমে 1১ 
[ ১ আখবাডীতে স্বচ্ছন্দ তত কুকসিমের ( নং ২২৭) অহঙ্কার 
যে, আমারও আখের মত মিষ্ট বস আছে! এক ক্ষেত্রে জন্ম, 

বান ও স'কগের নিক্ষল গর্ব ] 

আচাবে লক্ষ্মী, বিচাবে জাতি,১ অনাচাবে হাভাত হাভাত। 
[১ নং ২৯৭, ৫৭৮ | 

আজড়াইয়!১ খায়, আব গজবাইয়া গায় । 
[ ১ আজীড কবিয়া। ২ গঞ্জন করিয়। গান গায় ] 

আজ পেলেও পেলাম, কাল পেলেও পেলাম । 

আধসেব হিসাবে ঠিকে» তায় তামাক আর টিকে। 
[ ১ ঠিকে মছুব, আধসের চাপ হিসাবে নিধুক্ত , তাহাৰ উপর 
তামাক ও টিকে চাষ] 

আপন দোষে ডুবল তরী, পরেব ঘাড়ে দোষের ঝুড়ি । 
আপন ভাগ্যে নাই ঠাই, দাদার শ্বশুরবাড়ী যাই। 
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আপনার বুদ্ধি শুভকরী, পরের বুদ্ধিতে ডুবে মরি। 
আপনি বাঁধি আপনি বাড়ি, মোর সোয়ামী খায়। 

পাড়াপড়শী মাগীগুল। চোখ পাকিয়ে চায় ॥ 
আমাব দই আমাব চিড়া, তোর কেন এত মাথাব কির! । 

আমাবে মারিযা যাবে কই,১ তোমাৰ তবে আছে লোহাব মই । 
[১ কোথা । ২ ক্ষেতের জমাট মাটি গুঁড়া করিবার যষ্ত্রবিশেষ ] 

আহ্লাদী বউর্েব গলাব চোটে, শ্বশুব ভাসুব মাচায় ওঠে । 

আধাটে উৎপত্তি, শ্রাবণে যুবতি, ভাঙ্রে পোয়াতী । 

আশ্বিনে বুডা, কান্তিকে দেয উড়া ॥১ 

[ ১ বিভিন্ন মাসে বর্ধাকালের বিভিন্ন ৰপ ] 

আহুলাদেব বিবি, দোষ নেই তাব গুগই সবই । 

ইয়া জানে বিষ! জানে, পিস্শ্বাশুড়ীব নাম জানে না। 

উদাবী উদাবী বলি তোবে, সোয়ামী ধাব দিবি মোবে ? 

ধানে পাবি, চালে পাবি, সোয়ামী ধাব কি দিতে পাবি ॥ 

উদবিডালী উদ্ খা* স্বামী বেখে সতীন খঃ।১ 
[ ১ পল্লীগাতির ছড়া । পহ ৬৪৭৪, ৮৯৫১) ৯০১৭ ] 

এক জনে সুখ নাই, ছুই জন কোথা পাই । 

এক ভাল মবলে, এক ভাল সবলে ।* 

[১ ন" ১০০৯) ৬৪৯ন ] 

একা, না, বোকা |; 

| ১ অর্থাং যে সংঘবদ্ধ নাঁ কযা কাজ করে গে নির্বেধাণ | 

এত তুলে! ধুনবে কে ”, 

[১ অর্থাৎ তুচ্ছ ব| অবাস্র কথা লইয়া দুর্টিগ্তা ] 
গধুধেব চেষে পথ্যি ভাল । 
কথাবাণ্তায় সুপাবিশ+ মাঠা আনতে গলা দি | 

৫ [১ অর্থাৎ বাক্যবাগীশ। নং ১৩৪২1 ২ অর্থাৎ কাজেব 
বেলায়, মাঠা খাইলে গলা ব্যথা হইবে এইরূপ ওজর ] 

কথার মত কথা কয়, এক কথাতেই জ্বর হয়। 
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কপালে তোব ঝেঁটা, কি করবি রে বেটা। 
কপালের নাম গোপাল । 

কাগজ ন৷ পত্র, কুশল সব্বত্র ৷ 

কাঙালের কর্কটরাশি ।১ 
| ১ মোসাহেবেব স্তায় কেবল যে আজ্ঞা যে আজ্ঞা” কবিলাম, 

কিন্ত কাঙ্গালের কর্কটরাখি, কখন শ্রীমুখে 'পোডারমুখো” বই 
আর কিছু শুনিতে পাইলাম না'--চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 
“মসলা-কাপ! কাগজ” হইতে উদ্ধৃত ] 

কানা গরুব চেনা পথ । 

কালাপাহাড |, 

[ ১ খীঃ যোডশ শতাবীব শেধাদ্ধে বা'লার আফগ।ন নবাবের 

হিন্দুমন্দিবাদি এর্ংসকার্ী সেনাপতি । অর্থাৎ ধ্বংসপ্রয়াসী 

বিদ্বোহী ) 

কালো পাঠা ধলো৷ পাঠা, ছাল ছাড়লে একই পাঠ! । 

কিল কনুই+ মুষ্টি, তবে জামাইয়ের তুষ্টি। 
| ১ কনইয়েব ধাক্কা] 

কুক্ষণে বাড়ালাম পা, খেয়! ঘাটে নাই না?। 

কৃষ্ণকথা৷ কয় না বকে, মধু হয় না বৌলতাঁব চাকে। 
কোন্ বা বঙ্গের বিয়া, চিতবাছা১ দিয়া । 

[১ গল্প আছে, কোনও বিবাহে বাজাইতে বাজাইতে 
ঢুলী পড়িয়া গিয়া যেন কিছুই হয় নাই, এ এক নূতন 
ধবণের বাগ, এইবূপ ভান করিয়া চিৎ হইয়া বাজাইতে 
থাকে ] 

ক্রুদ্ধ হইয়া চগ্ডালে শাপে, খণ্ডাইতে না পারে ব্রহ্মার বাপে।১ 
[১ নং ৩২০০ ] 

ক্ষুধায় কি স্ত্ধা, নিত্রায় কি কাদা । 

খায় না মদন বাসি গুঁড়ি, ছানায় মণ্ডায় গড়াগড়ি । 

[১ চালের গুভি ] 

খায় লয় ডাইনে শোষে, ভাগ্যে নাই আমার কর্ধমাদোষে । 
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খালি পেটে বদরিকা, ভরা পেটে বেল। 
কবিরাজ দেখে বলে- এই রোগী ত গেল ॥১ 

[১ নং ১৩৩] 

খেজুব গাছে পাছা! ঘসা । 

খেয়ে দেয়ে হল জব, পাড়াপড়শী ছেলে ধব। 

খেলাম না, ছু'লাম না, মোরে বলে--আচা, নং ২১৫৪ দষ্টব্য। 

গ! কেন ঘামে? তোদেব বাড়ীব কামে । 

গঙ্গা মাগো, পাব কর, এস যাহ ভব কব। 

গাইয়েব ঘবে এঁডে, গিম্ীব ঘবে ঝি । 

কপালে তোব নেই যদি, আমি কবব কি ॥১ 
[ ১ নং ২৪৩৪ ] 

গাছকে ফল ভাবি নয়। 

গায়ে নেই ছাল চামড়া, খু'টে খায় কাচা আমডা |; 
[ ১ নং ৮৭৭২ | 

ঘব ছাইতে পোয়াল নাই, পাকা সেতখান্না১। 
[১ নং ৮২২৫] 

চামড়া, ফাটে চামভা ফাটে, দই ছুধ হলে আব একটু আটে । 
[ ১ অর্থাৎ আহারাধিক্যে পেটের চামড়! ] 

চাল চিড়ে বেঁধে যাওয়া ।১ 

[১ অতি দূরবর্তী স্থানে যাওয়া ] 

চারি দিকে ফাক, তবু যায় না জাক। 
চিটে গুড় আর চিনিব পানা, যাব যেমন সম্মাননা । 

চিলেব ডরে বিলে গেলাম, বিলে মাছরাঙাকে পেলাম । 
চোদ্দ পোওয়া হওয়া ।১ 

[ ১ শয়ন করা। চোদ পোওয়া " সাড়ে তির্ন হাত; মানবদেহের 
সাধারণ দৈর্ঘ্য “সকলে দপ্তর বীধিতে উষ্ঠত হইল ও বলিয়া 
উঠিল রাম, বীচলুম। বাসায় গিয়া চোদ্দ গো! হওয়া যাঁউক*-- 
আলালের ঘরের দুলাল ] 
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ছ'মাস আগে বন্ধুর নিতা১, নালতা শাকে গিম! তিতা । 
[১ (প্রা) নিমন্ত্রণ ] 

ছণঘর ন'ঘর ভাগ্যে পাই, সাতুল দেখে দুরে পালাই ।, 
[ ১ গরু কেনা সন্বন্ধে গ্রবাদ। ছয়টি বা নরটি দীত বিশিষ্ট 
গরু ভাল, সাতটি দাত থাক] ভাল নয় ] 

ছ'মাস ধ'রে বসে রইলাম, বিয়ে মোর রইল । 

উড়ে এসে জুড়ে বসেছে, বিয়ে তার হইল ॥ 

ছেলের ঘরে ছেলে হয়েছে, তবু ছেলে ছেলে রয়েছে। 

জানি না শ্বশুর, বার অবার, মঙ্গলবারের 'এধার ওধার ।১ 

[১ খনার বচন ।--ক্ষৌবকম্মের নিয়ম, পোমবাব ও বুধবার 
প্রশন্ত ] 

জামাই এলে খায় ভালা, বোঝা যায় হিসাবের বেলা। 

জামাইও ভাল না, পীঁচ ব্যন্ নন ছাড়া খায় না । 

বিও ভাল না, তিন ব্যন্নন ছাড়া রাধে না॥ 

তানের পাপ তীর্ঘে খণ্ডে”, অন্দানের পাপ কোথায় খণ্ডে? 
[ ১ ন* ২৮] 

ঝাড়া হাত-পা ।১ 

[ ১ অর্থাৎ সাংসারিক ঝঞ্ধাট হইতে মুক্ত ] 

ঝি নষ্ট ঠাটে-পাটে, বউ নষ্ট হাটে-ঘাটে ॥ 

ঝিয়ের সাধ এলঞ্চা, বউয়ের সাধ মালঞ্চা, আমার সাধ রাই১। 

সবার সাধ রীধতে গিয়ে হাড়িকুড়িই নাই ॥ 
[ ১ এল মালঞ্চ1 ও বাই-_বিভিন্ন রকম শক ] 

ঝেড়ে কাপড় পরান । 

[১ বিপধ্যস্ত করা ] 

টাকার কুমীর 1, 
[ ১ অত্যধিক ধনশালী ] 

ঠৌটকাটা মানুষ । 
[ ১ স্পষ্টব্তা। “আমি ঠোঁটকাটা মানুষ, উচিত কথা বলতে 
আমার মুখে বাধে না ববীন্দ্রনাথ ] 

৮০০৯ 
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ঢেঁকি উপলক্ষে মঙ্গল। 

ঢেলে সাজা ।* 

[ ১ আমূল পরিবর্তন করা ] 
তালতল৷ দিয়ে খোদাব হাট । 

তালকাণ! :* 

| ১ অর্থাৎ বেহিমাবী, অপাবধান ] 

তাসের ঘর ।১ 

[ ১ ক্ষণভঙ্গুর। ই'রেজির অন্বাদ--1095 ০ ০৪103 ? ] 

তিন ভুড়িতে শিবপৃজা, শীগ.গিব ক'বে চিডে ভিজা । 

তিন বীধুনী হেসপেসে, বেরালকে বলে__ভাত খেলে ।১ 
[১ নং৮২৭২ ] 

তৈলাধাৰ পাত্র, না, পাত্রাধার তৈল ।১ 
[১ ন্তায়শাশ্্রের শুফ আলোচনা । পগ্ডিতেবা থাকেন যেথায় 

বিছ্যাবত্ব-পাড়ায়। নন্য উডে আকাশ জুডে কাহাব্ সাপা 
দীড়ার। পাঞঙ্জাপার তৈপ, কিন্বা তৈলাখার পাত্র ।১-- 

রবীন্দ্রনাথ ] 

থাকতে পুতে বাপ ডাকে না, মবলে করবে দানসাগব |, 
[১ নং ৫৫৬২ | 

থাক সয়ে যাক বয়ে, বজ্জব পড়ক রয়ে রয়ে। 

দশ্যিব বাড় দশদ্নি। 

দণমুণ্ডেব কর্তা ।১ 
| ১ সর্দশর্তিমান ] 

দশজনেব একজন । 

দিন যায় টণেব ফোটা, রয় তবু জাতের [খীটা 1, টি 
[১ নং ৪২৯৮ ] 

দিনকে বাত কবা ।১ 
[ ১ অর্থাৎ সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন কণা) 

ছু'চোখো ব্রত।; 

[১ যাহা চোখে পড়ে তাহাই কিল্পিবার প্রবৃত্তি “জান 
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সাহেব ছুগোখে। ত্রত জিশ্সিপন্ত্র পত্রির্দি করিয়া বিলাত 

পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন'--আলালের ঘরেব দুপাল] 

দুবেব! বাঁশ ধানেব শীষ, এ ক'টা দ্রাতে না দ্িস্ । 

তুষ্ট স্রম্বতী* ঘাড়ে চাপা। 

[ ১ ছুর্বদ্ধি) 
দেওয়ালেবও কান আছে।; 

[১ ইংবেজির অনুবাদ /] 

দেখিলে আপন দিয়া ফলে স্বপ্ন পবে।১ 

[ ১ বিজয়গুপ্ে মনসামঙ্গণ | 

দেড বুড়িব গনা, বিবিধ গাষে সয না। 

দেশ পেযেছে শেখে; 

বুঝ নেই ব্যবস্থ। নেই, যাব যেমনে লেখে । 
[ ১ অথা মুললমানে | 

নবা গজা বিশে শ'ষ১) আা অহ্ধক বাঁচে হয | 

বাইশ বলদা তেব ছাগল”, তাব অদ্ধেক ববা* পাগণ ॥ 
[ ১ মাঞচ্ষ ও হাঁতা ১১০ বংগর বাচ। ২ ঘোড়া, ৬০ বসব 

আমু । ৩ পুবণ গু ছাগল যথা কমে ২২ ৪ ১৩ বসব বা ১ 

বরাহ । ৬।৭ বংসপু আতু] 

নাককাটী নাককাটী, ক'বো নাকো বোষ । 

সব নাককাটাব আছে কিছু-কিছু দোষ ॥ 

না পযসা না কড়ি, বিশ বাজাবে দৌড়াদৌডি। 

নিত্যকালেৰ বিনাশ নাই । 

নিমনিসিন্দা বেলেব পাত, আমঘোডস আব কল্পনাথ১। 

বজদন্ত ইসবগুল, এ থাকতে কেন বোগী যায় গঙ্গাব কুল । 
[১ দেশজ বৃক্ষবিণেশ 

বিশ্বকোয ] 

পচা কলা খাবে কে? বাদী নেই, দাসী নেই, ঠাকুর ঘবে দে" । 

পবেব মন্দ করতে গেলে, নিজেব মন্দ আগে ফলে। 

( 10501012 :02721001209. )--- 
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বাংল! প্রধাদ 

পাখী পাখী পাখী; 

[১ পল্লীগীতিব ছডা। নং ৬৭৪৪, ৮৮৭০, ৯০১৭ ] 

পাঁচ দশ কভায় সাড়ে দশ গণ্ডা। 

পচ ব্য্নন ছুধ রুটি, তবু জামাইয়েব ভিবকুটি । 

পাতে পড়লে খেতে পায় না, রাজায় পড়লে রাণী হয় না১। 
[ ১ অর্থাৎ কপালে না থাকিলে ] 

পাপকে যে পাপ ধরে না, লঘু গুরু জ্ঞান কবে না। 

পুরুষেব রাগ, পুকুবেতে বাঘ । 

বড বউ বড় বাপেব ঝি, তান্বে বা কইবাম কি। 
মধাম বউ কাইঠ্যা ( -বোগা ), 
কইতে ওঠে ফাইট্য! (ফাটিয়া ]। 
ছোট বউ সাঁচি পান, ঘবগুষ্টিব পবাণ খান্॥১ 

[ ১ নং ৫৪২১ গ্রবাদের পূর্বববঙ্গীয় রূপাস্তব ] 

বাঘের লেজে কান চুলকায়, তবু তার উদ্দেশ ন! পায়ং। 
[১ পা-সাপের লেজে কান খুজলায়। ২ অর্থাং টেন 

" পায় না] 

বাড়ীৰ ভাত বাড়ীব কাপড়, আমার পুত বাজাব চাকব । 

বাপ-দাদাব নাম নেই, চাদ মোল্লাৰ বেয়াই ।১ 

[ ১ নং ৫৬৬০-৬১] 

বিপদে পড়লে বুদ্ধি বাড়ে।১ 
[১ আপদ নিকটে আইলে নানা বুদ্ধি ঠেকেবিজ্য় গুষ্টের 
মনসামঙ্গল ] 

বুড়াকালে ধরেছে বসে, কাঁচা হলুদ গায়ে ঘসে । 

বুধে সাত পুত নেডটা 1১ 

[১ বুধবার নৃতন কাপড় পরিতে নিষেধ1] 

বেড়িয়ে এলাম নগর-হাটী, 
কেউ দিল না খাংরারও কাঠি । 
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বৈষ্ণবের পদধূলি লাগে যার গায়! 
মরেও না, তরেও না, লড়বডি খায়১ ॥ 

[১ খাবি খায়] 

ফ্কাইয়ের বউয়ের বাপের বাড়ী, দাসদাসী খাটে | 

সেই গরবে বেটা আমার বুক ফুলিয়ে হাঁটে ॥ 

ভাতারের কড়ি দিয়ে ভাইয়ের নাম, 

খাড়, গড়িয়ে দে* নাইয়র* যাম* । 
[ ১ (প্রা) বাপের বাডী | ২ যাইব] 

ভাতারের তরে কাদে, শুটকির ঝোলও বাধে । 

ভাবে যদি মজে মন, বিষ্ঠা হয় চন্দন | 

ভিতরে যদি সাব ন! থাকে, কিল গুতায় কি কাঠাল পাকে। 
মনের মত খুঁটিনাটি, এরই নাম দৃষ্টি খাটি। 
মরব বলে ক্ষেত করে না, জ্যান্তে খেতে ভাত মেলে না১। 

[ * পা-মরব বলে কবব্ লা, জ্যান্তছে খাবকি] 

মরি কি মারি, জিতি কি হারি। 

মশার দোষেতে দিলাম মশারিতে আগুন১ | 

[ ১ বিজয় গুপেের মনসামঙগল এ 

মানুষ হাটে ছুই পাঁয়, বিপদ হাটে চার পায় 
মানুষের দেওয়া কুলায় না, ভগবানেব দেওয়৷ ফুরায় না ।১ 

[১ নং ৬৪৭ ] 

মামার বাড়ীর আব্দার । 

মায়ায় দয়ায় ভরা চিত, লক্ষমী ছাড়ে না কদাচিৎ । 

মায়ে কাদলে ঝিয়ে কাদত, একলা ঝিয়ে কত কাদত। 

মারলে মারলে ঝাঁটার বাড়ি, তেল দাও তবু সরান করি। 

মিছে করিস্* ভূয়ো জ'াক, "যমন আছিস্ তেমনি থাক। 
| ১ পা1-আর করিস নি] 

মিছে কাজে জালাও বাতি, ওহে করাল চক্বত্তী। 

মিঠে পায় ত এটো খায়। 
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বাংল! প্রবাদ 

মুই আবাী পুতের মা, আহুলাদ তাই ধরে না। 
যখন হবে দুই পাও, যথা ইচ্ছা তথা যাও ।* 

যখন হবে চার পাও, ভাত কাপড় দিয়া যাও ।২ 

যখন হবে ছয় পাও, বাবা তৃমি কোথা যাও ॥5 
[ ১ বিবাহের পূর্বে । ২ বিবাহের পরে | ৩ পুঞজজন্মের পৃ 

যথা রাজ! পালে, তথা বসতি ভালে । 
[ ১ ডাকের বচন ] 

যারে কর কন্াদান, তারে না কর অপমান । 

যারে বল হীন, তাঁরই এক দিন। 

যেই চালটি সেই ভাতটি। 
যেও বুড়ীর মনে সাধ হল, সেও বুড়ীর জ্বর বাঁদ১ হল। 

[১ বিরোদী ] | 

যেখানে ঘা সেখানে ব্যথা । 

যেচে* না দিলে করব কি, খুঁজে না খেয়ে মরব কি। 
[ ১ অর্থাং ভিক্ষা করিলেও 7 

যে না পারে নয়, ব্ভরে, সে পারে না নববুই বছবে। 
[১ যাবহয়নান্য। নং ৭১৩১] 

যেমন ভাব তেমন লাভ । 

রাজার আখবাড়ী, শেয়ালেব কামড়াকামড়ি ।১ 

[১ অর্থাৎ 'আখবাডী রাজার হইলেও আখ খাইতে গিয় 
শর[লেরা পরস্পর কামড।কামডি করিয়া মরে ] 

রাজার পুতের হাতী, মালীর পুতের বেউ। 
রাজার পুতের রক্তপাত, মালীর পুতের (ঠেড ॥ 
রামচন্দ্রও বিপদে পড়ে মরা১ মাছও জাল চরে । 

| ১ পা-ভাসা 

রামপরাণে কানা, মাঝখানে দেয় থানা: 
রাম যে গেছল বনে, ওই কথাই ওঠে সুনে 
রামশরণ সস্তা পেয়ে, এক ঘরে দেয় তিন মেয়ে 
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লেল!১ ঝির বিয়া দিয়া, চলাফেরা কর গিয়া । 
| ১ লেলাক্ষেপা বা হাবাগোবা ] 

লোকমধ্যে লোকাচার, সদঞরুমধ্যে একাচার। 

£লো লো আর করিস্ না সই, লো কি এমনি এসেছে। 
তার আসবার সময় সই, কত বাজনা বেজেছে ॥ 

শাকের কড়ি ভাগে ভাগে যায়। 

শাখা শাড়ি কেশ, তিনে নারীর বেশ। 

শিকে বেয়ে দই পড়ে, বেবালেৰ আনন্দ বাড়ে। 

শুধু পেটে কুল, ভরা পেটে মূল+। 
| ১ মূলা ।--অর্থাৎ এগুপি এইবূপ খাঁ ওয়। অনিষ্টকব। নং ১৩৩, 
৮৮৯৩ 

শুনল বামন! চি'ড়ার নাম, থুইল বামনা হাঁতেব কাম ॥ 
ফাড়ে যাঁড়ে যুদ্ধ।; 

[ ১ “ময়ব! দিদিব মতন পতীন, ষাড়ে ধাডে যুছ্ধী-জামাই 
বারিক ] 

সকল দিন ভাটে-বাটে, রাত হ'লে ঘোমটা আটে । 

সতের পথে থাকলে, বলে -আধেক রাতে অন্ন মেলে। 

সবাই বলে--হবিণ যাঁঘ, কানাও বলে-হবিণ যাঁয়। 

সার! বছৰ থুইয়া, মাগেরে সে মারছিল বিধু দিন+ চাহিয়া । 
| ১ বিদুব স'ঞান্তি ] 

সম্বল থাকতে বেখে খেও বেল থাকতে বাড়ী যেও । 

সয় জন বড়, না, কয় জনং বড়। 
[১যেসহৃকরে। ২যেকথ| কয়] 

সহজে ঘটক জাতি বড়ই চতুব ।+ 
[ ১ বিজয় গুপ্ত, মনসামঙ্গল। “না করে যিখ্যাবে ভয় বিশেষে 

ঘটক'--খনরাম চক্রবত" 

সাত সতীনের সাত কৌটা, মাঝে আমার অব্ভরের কৌটা । 

অব.ভরের কৌটা নাড়ি চাঁড়ি, সাত সতীনকে পুড়িয়ে মারি ॥১ 
[ ১ পল্লীগীতির ছড়া । নং ৬৪৪৪১ ৮৮৫১১ ৮৮৭০ ] 
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সাপ বেড়ায় আনাচে-কানাচে । 

সাহসে ভজতে লক্ষ্মী; ৷ 

সাজিয়া-গুজিয়া রইলাম, খোঁপা টন্টনিয়ে মইলামঃ। 
[ ১ মরিলাম ] 

সুযোগ পেলে ছাড়ে না নাগে আর বাঘে। 

সে ছেলে কি আসে বাঁচতে, সে ছেলে আসে শুধু ছলতে। 

সেজে-গুজে পেচা রাজা |; 

[১ নং ৮২৫৭] 

সে-দিন আর নাই রে নাতি, মিঠাই খাওয়া পাত পাতি? 

সেবকান্নং প্ররাতনম্।১ 
[১ নবং বন্ত্ং নবং ছব্রং নবা। স্ত্রী নুতনং গৃহম্। সর্বর নৃতনং 
শক্ত, সেবকামে পুরাতনলে ৮াচাণকাধৃত | পা--ভৃত্যমন্্ং ] 

সেয়ান। ধাতের ছা, জেগেকরে নারা। 

হওয়া পুত মরে যায়, হবু পুতের মল গড়ায়। 

হাঁটতে যে গা নড়ে, তাও কাজের*লেখায় ধরে” । 
[১ শরীর। ২ অর্থাৎ তাহাঁও কাজের হিসাবের মধো পরা 

হয় ] 

হাতে হলুদ না লাগলে রাঁধুনী হয় না। 
হাভাতের বাপের দেশ, বীচে কলাও সন্দেশ । 
হাঁকিমও কাছারী থেকে নামল, আমারও মুখ ছুটল। 

পুনশ্চ 

অন্নপ্রাশনের অন্ন ওঠা 1১ 
[ ১ অত্যন্ত জুগুপ্িত দ্রব্য সম্বন্ধে ব্ হয়। দক্ষিণ দেশের 

মেয়ের গান্রে হরিদ্রা লেপন করিয়া ডে তাহাতে এমন দুর্গন্ধ 
জন্নায় যে অন্ন প্রাশনের অন্ন উঠে পড়ে:+-নবীন তপশ্থিনী ] 

আপনার ঘরে ধন, মেলে সর্ব্বক্ষণ। 

পরের ঘরে ধন, বসে দিন গোণ। 
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আজ খেতে কাল নেই।১ 
| ১ অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত ] 

আজ নয় কাল । হচ্ছে হবে।, 

[১ দীর্ঘহ্ুত্রতা ] 

আমের আনা, মাছের কোনা |” 

| ১ গাছে যত আম ধরে তার এক আন! পাইলেই প্রচুর হয় । 
যে পাজে মাপিরা ঘাছের ডিম বা চারা মাছ পুকুরে ফেলা হয়, 
তাঁহার এক কোনা বা ছাঁনা পাইলেই যথেষ্ট ] 

আহার ওষুধ ছুই হওয়া ।+ 
| ১ একটু নডাচাডা ভাল গো, চ।।বটি সজনে ফুল কুডিয়ে 
আনো দিকি, আহাব ওষুখ ছুই হবে”-কেদার বন্দ্যোপাধ্যায় ] 

কখন্ আছে কখন্ নেই ।+ 
[ ১ ক্ষণবিধবংসী ] 

কথাব ভট্চাঁয্যি | 

[ ১ থে পাকা-পাকা কথ! বলে। “কথার ভট্চাধ্যি হয়েছেন! 
তুই থাম্ বাপু হা"--প্রভাত মুখোপাধ্যায় ] 

কথাব মতন কথ ।১ 

[ ১ এত দিন পরে একটা কথার মতন কথা শোন! গেল”-_- 

স্বণকুমাবী দেবী ] 

কৃষ্কেব জীব |; 

| ১ হুর্বল 9 অক্ষম, স্বভাবতই মমত| আকধণ করে। “তারপর 

সেই রুষ্ের জীব পুঝুবটিকে তুলিযা লইয়! নিজ ওভারকোটের 
বৃহৎ পকেটেব মব্যে শিক্ষেপ করিয়া হন্ হন্ করিয়া করিয়া পথ 
চলিতে লাগিল_-প্রভাত মুখোপাধ্যায় ] 

গঙ্গামগুল১ বিকিয়ে যাওয়া । 

[ ১ শোভাবাজার রাজাদের চট্টগ্রামস্থিত বিস্তত জমিদারী । 
অর্থাৎ বিশেষ ক্ষতি গ্রত্ ওয়া ] 

গণেশ ওলটানো ।১ 

[| কারবাবে দেউলিয়া ওয়া। গণেশেব পূজার বা যুণ্তির ছার! 
দৌকান-খো লা আরম্ভ হয় ।--তেমনি 'লালবাতি জালানো” ] 

৫৭ 
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গাড়ি, ঘোর রে ঘোর। 

এইখানে পেয়েছি আমি গণ্ডগোলের ওর; ॥ 

[১ রস সুত্র, থেই ] 

চারটে হাত বেরনো ১ 

[ ১ অর্থাৎ চতুতূক্জ হওয়া» নং ২৮৯* ] 

চোখ কান বুজিয়ে থাকা |” 

[১ অর্থাৎ নীরবে কষ্ট সহা করা। “মাসীন্ গময় চতুবো লোঁচনে 

মীলগ়িত্বা'_মেঘদূত ] 

চোখে মুখে কথা কওয়া ।” 

[১ অতিশয় চতুর ও বাক্পট্র ] 

জমিদারী লাটে ওঠা । 

[ ১ নিলাম হওয়া, রাজন্ব-প্রদানের অভাবে অর্থাৎ বিপদগ্রস্ত 

হওয়া] 

জাত বিনতি১ ঝগড়া । 
[১ বিনিময়ে ] 

জিব বেবিয়ে পড়া ।১ 

| ১ কেশ বোধ কবা। “অমনিতেই ছেলে মেসের বিয়ে দিতে 

জিব বেবিয়ে পে _বুবীন্দ্রনাথ | 

ভুলোধুনা কৰা । তৃুলোরাম খেলাবাম কবা |? 

[১ বিপষাল্ বা তোপপা করা ] 

ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়া ।১ 

[১ যখন ধন্মশান্ের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া ভারতবর্ষ ত্রাহি 

ব্রাহি ডাকিতেঠিল, তখন শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব বণিয়াছিলেন-- 

তোমর। বেদ মানিবে কেন? বেদ মানিও না'--বঙ্কিমচন্ত্র ] 

দিন আনে, দিন খায়।, 
[১ অন্বজ্ঞল জীবনযাত্রা ] 

ধরণী দ্বিধ! হও ।১ 

[১ লজ্জায় অপমানে চরম হতাশ! । সাঁতার পাতাল প্রবেশ হইতে] 

ধরা পড়েছে জয়মিত্তির”। 

[ ১ কথিত আছে, কলিকাতার কোনও ধনীঢ্য নিরক্ষর ব্যক্তি 
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খবরের কাগজ উল্টা করিয়া ধরিয়া পড়িবার ভাণ করিতেন। 
ভাণ ধর! পড়িলে তিনি নাকি বলিয়াছিলেন ষে, এরূপ অনেকেই 
করে, দোষ কেল জম্মমিতিরের নেলায়।] 

৮১৭ 

রী ধন্মের ডাক ডাকা | 

[১ অর্থাৎ নামমাত্র বেগারঠেলা ডাক দেওয়া । “দাড়া দ্রিন 
বাখা, নইলে দে তিনটি বার ধর্মেব ডাক ডেকে হয়ত চলেই যাবে, 
__প্রভাত মুখোপাধ্যায় ] 

ধুনোর গন্ধে মনসা নাচে, নং ১১১৪ ভ্রষ্ব্য | 

ধোপার কুকুর, না ঘরের, না ঘাটের ।১ 

| ১ দুয়ের বার । হিন্দী প্রবাদের অগ্তবাদ ?] 

নল্চে-খোল ছুই বদলানো ।১ 

| ১ অর্থাৎ আমূল পরিবন্তন ] 

নমো নমো ক'রে সারা ।১ 

| ১ অর্থাৎ স*দ্ষেপে সাঁর|। “পুজা সময় সাবেক কালের ধুমধাম 
চলিল না, নমো নমো কিয়ি। কাঁজ সাঁবিতে হইল”-_রবীন্্রনাথ ] 

নাম করলে হাড়ি ফাটে১। 

| ১ অত্যন্ত কপণের নামে গুণে অন্ন জোটে না 1] 

পিঁপড়ের গর্তে লুকানো ।+ 
[১ ব্যঙ্গে- অত্যন্ত ভীত 

পিপুল পাকা ।১ 
[ ১ অর্থাং উঠতি বয্পসে ক?ভ্যাসে পরিপক্ক ] 

বাঙালকে হাইকোট দেখানো |, 
[ ১ আধুনিক চল্তি কথা। অর্থা২ বোকা বোঝানো ] 

বিরাশী সিক্কার ওজন ।১ 
[১ বাজার চল্তি সের আশী পিঞ্কা। অতিরিক্ত ভারি। 
'পণ্ডিত মহাশয় আর সঙ করিতে পারিলেন ন" বেরাশী সিক্কার 
ওজনে ছাত্রের গালে এক ৯পেটাঘাত কবিলেন”__ বঙ্কিমচন্দ্র] 

বিশ বাও১ জলে পড়! । 

[১ নদীর গভীরতা মাপ; বাঁওস্সাড়ে তিন হাত । অর্থাৎ 
এমন বিপদে তলিয়ে যাওয়া যে পুনরুদ্ধার ছবূহ ] 

ভওযা। ] 
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বেদবাক্য ।১ 

[১ অথাৎ অন্রাস্ত সত্য। দাদ! বলেছেন তাই একেবারে 
বেদবাক্যি-_ প্রভাত মুখোপাধ্যায় ] 

বেলপাতা শোকান ।১ 

[১ যাত্রাকীলে বি্বপত্র আস্রাণ করার প্রথা ছিল। অর্থাৎ 

অবাঞ্চিতকে বিদায় করা ] 

ভূষণোর বাঙাল ।' 

[১ যশোহর জিলার অন্তর্গত ভষণা। অর্থাৎ পাড়াগেঁয়ে। 

কেন আমরা কি ভষঞ্গার বাঙীল? তাই মাথা কামাইতে এক 

পয়সার পৰিবন্তে এক আধুপি দিব ?--দেবগণেব মর্ত্যে আগমন] 

ভেরেগ্ড ভাজা ।; 

[ ১ কন্মহীন জীবন যাপন করা ] 

মা গঙ্গাই জানেন ।+ 

[১ অর্থাৎ আর কেহ জানে না বা বিশ্বীম করে ন|। থিতগ্ুলে। 
টাকা এই অলবড্ডে লোকটাকে পার দেব, শোধ যা! করবে ত| 

মা গঙ্গাই জানেন” প্রভাত মুখোপাধণয় ] 

মাথায় পাগড়ি উ।১ 
[১ অর্থাৎ ভদ্রবেশধারী । “যিনি বাজা মহারাজা কি এমনি 
একটা কিছু মাথাষ পাগড়ি ও হইলেন, তিনি গিয়া বেলভিডিয়ারে 
ঘ্যান্ ধ্যান আবন্ত করিলেন'-সবঙ্ধিমচন্দ্ ] 

মাথার চুল বিকিয়ে যাওয়া । 
[ ১ “দেনায় দেণায় মাথাব চুল অবধি বিকিয়ে যাবার যো হয়েছে 
-- প্রভাত মুখোপাধ্যায় ] 

মানুষ চবিয়ে খাওয়া । 

মায়ের; অনুগ্রহ । ূ 

[ ১ অর্থাৎ বসন্ত বোগের দেবী মা ৯০ | 
মতি মোডলের ছেলের সর্ববাঙ্গে মায়ে 
তিল রাখিবার স্থান নেই”-শরৎচন্দ্ ] 

মাসীমার কুটুম ।+ 
| ১ অর্থাৎ দরলম্পকীঁয় ব্যজি। ভারি ত আমাদের মালীমার 
কুটুম, পরমুণ্ডে ছুবেলা খাচ্ছেন দচ্চেন* প্রভাত মুখোপাধ্যায় ] 

'আমাদের 

অনুগ্রহ হয়েছে দেহে 
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| ১ অতি কঠিন রোগ ] 
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[ ১ যমালয়ের প্রবেশপথ । নূহ ২৬৬০ ] 

যে তিমিরে সে তিমিরে | 
[১ “তুমি ঘে তিমিরে তুমি সে তিমিরে'_গোবিন্দচন্দ্র রায়। 
“তাহার ( নিউটনের ) অলৌকিক প্রতিভাসন্বে প্রকৃতি আজ 
যেতিমিরে সে তিমিনবে" চন্দ্রনাথ বনু ] 

যে দিকে ছ'চোখ যায় চলে যাওয়া 1১ 

[১ অশিদ্ট যাত্রা। গিপিশচন্দ্রের বিশ্মমঙ্গলে প্রযুক্ত ] 

রাম খাই কি রাবণ খাই ।১ 
| ১ গ্রচণ্ড নকৃক্ষা ] 

লেজ মোট! হওয়া ।১ লেজে খেলান।* 

[১ গব্বিত 5ওয়া। ৯ চাতুরীর দ্বার! হয়বান কর! ] 

শ-কার ব-কার করা ।১ 

[ শাল| ইত্যাদি অভ্োচিত গালি দেগয়া। ভরব বাস্তবিক 

ব্মেশের শুভান্ুণ্যায়ী , তাই সে জানাইতে আদমিযাছিল যদি 
সময়মত অনুস্থানে উপন্থত হইয়। “ বকার ব-কাব চীৎকার 
করিযা তটে৷ কৈ-মাঞ্চর ঘবে আনিতে পাবা যায়+--শরতচন্দ্র ] 

শয্যাকণ্টকী 1১ 

[১ শারীরিক বা মানসিক কষ্টে যাহীর শষ্য কণ্টকের মত ] 

শাঁকে মাছে এক করা। 

শিবহীন যন্দ্।+ 
[ ১ দক্ষযজ্ঞের বৃত্তান্ত হইতে । “এই যে আমার পোস্পুত্র 
লওয়া--সেত আগ 'র প্রসাপ্ধাৎ। আপনি না থাকিলে এ 

সব শিবহীন যজ্ঞের মত হইবে -হ্বপ্রপাদ শাস্ত্রী ] 

ষোল কলায়১ পূর্ণ 
[ ১ চন্ত্রের ষোল কলার মত | 
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সর্পে বজ্জুভ্রম |; 
[১ বেদাস্তের স্বিদিত উপমা । 'যর্দি আমাকে স্ত্রীলোক 
বলিয়া আপনার বিশ্বাস হইয়া থাকে- এমন সর্পে রজ্জ্ম্রম 
অনেকেরই হয-_তবে আপনার উচিত যে পথক আসনে 
উপবেশন করেন*-বদ্ষিমচন্দ্রের আনন্দমঠ ] 

সব্ব দোষ হবে গোবা 1১ 

[ ১ অথাং স্ন্দর চেহাবার দব ভাপ । "সহরে সৌখীন লোকে 
ধবধবে র'ট1 আগে চায়, সর্ধদোষ হরে গে।রা”_ললিতকুম।র 
বন্দ্যোপাধ্যায় ] 

সসেমিবে অবস্থা ।১ 
[১ জর্থাঙ সন্কটাপন্ন মুতকল্প অবস্থা । দ্বাররিংশতপুত্তপিকাঁম় 
বণিত বাজপুত্র উন্মদগ্রন্ত ও বাক্শক্তিভীন হইলে মুখে কেবল 
ম সে মিরা এই চারিটি বণ উচ্চারিত হইত | 

সাডে চুয়াত্তব । 
[১ খুলিয়া পড। নিষেধ করিবার জন্য শৌপনীধ পত্রের বাহিগে 
৭৪০ এই শপথ লিখিত হইত ] 

সুর্য্য কোন্ দিকে (বা পশ্চিম দিকে) উঠেছে ।? 
[ ১ অপ্রত্যাশিত ঘটনা 1 

সাপের বা (কেউটে সাপের) লেজ দিয়ে কান থুজলান, নং ৮৯৮। 

হয ত কট্্কট্, নয ত ঝন্ঝন্। 

[১ একবার কম, একবার বেশি কষ্টে অন্বস্থি ] 

হাটুব বয়সী ।১ 
[১ নিতান্ছ ছোট ] 

হাড়ভাঙা১ খানি । 
[১ অভিরিঞ্ত কঠিন ] 

তাত ( বা হাতি-প1) কামডানেো ।১ 
[১ আপশোম করা ] 

হাতি পুড়িয়ে খাওয়া ।১ 
[১ স্বপাক ভোজন ] 

হাতের জল শুদ্ধ হওয়া ।১ 

[১ বিবাহ হওয়া--পূর্ববপুরুষের তর্পণের যোগ্যতা লাভ করা 
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ঠাকুরের কি ও পাট নাই নাকি? হাতের জল পথ্যন্ত শুদ্ধ 

হয়নি+_-অমুত বন ] 

৯০৯৯ হুকে নাপিত বন্ধ । ১ 

[১ একঘরে হওয়া। “ভদ্র নমাজে তার হু'কো বন্ধ'--বিয়ে- 

পাগলা বুডে! ] 

৯১০০ হেটে কাট! উপরে কাটা ।১ 

[১ অপরাধীর পদতলে ও মস্তকের উপর কাটা রাঁখিয়! জীবন্ত 
সমাধি । হেটেয় কণ্টক দাও, উপরে কণ্টক। ডালকুত্বাদেব 
মাঝে করহ বণ্টক *- বুবীন্ত্রনাথ ) 



৯০ 
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বন্যা, মড়ক, বৃষ্টি ও অনারৃষ্টি 

শনি রাজা মঙ্গল পাত্র। চষ খোড় এই মাত্র ॥ 
[১ নং ৭৮৪২ ] 

কানাব ছাতা বৃধেৰ মাথায় । ক্ষেতেব ফসল বাখব কোথায় ॥ 
[ ১ বুধ রাজা, শুত্র মন্ত্রী) 

বুধ বাজ! মন্ত্রী শুক্র । শস্য হবে পবা ক্ষেত্র ॥১ 
[ ১ উপরের প্রবাদের ব্ূপাস্তর মাত্র] 

মবণ, ধবণ, পানি, ববাহ১ বলে তিন নাহি জানি ॥ 
[১ জ্যোতিব্বিদ ববাহ ] 

পৃর্বব+ আফষাঢ দখিনা বায, সেই বসব বন্যা! হয । 
[ ১ পা--পূর্ণ ] 

আমে; বান, তেতুলে; ধান । 
*[ ১ যে বংসর আম বা তেতুল প্রচুর হয়।--নং ৬০০ ] 

বায়ুন, বাদল, বান, দক্ষিণ! পেলেই যান ।+ 
[১ নং ৫৭১৯] 

প্রথম বছবে২ ঈশানে বাধ । হবেই বর্ধা কয় খনায় ॥ 
[ ১বর্ধার প্রারঃস্ত | 

শ্রাবণে বয় পুবে বায । হাল ছেড়ে চাষা বাণিজ্যে যায় ॥ 

ভাদ্র আশ্বিন বহে ঈশান । কাধে কোদাল্স নাচে কৃষাণ ॥ 
বওসবের প্রথম ঈশানে বয়। সেই বৎসর্ব বর্ষা হয়, ॥ 

ভাদ্ববে মেঘে পুবে* বায়। সেদিন বৃষ্টি (ক ঘোচায়* ॥ 
[১ পা--হবেই বর্ষা খনা ডেকে কয়। ২ পা--বিপরীত 
৩ পা সেদিন বড় বর্ষা হয় ] 

চেতে কুয়া” ভাদবে বান। নরেব মৃণ্ড গঙ্টাগড়ি যান্* ॥ 
(১ কুম়াসা। ২ মড়ক হয়।--নং ৩০৭১] 
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পৌষের কুয়া, বৈশাখের ফল। দিন কুয়া! ত'দিন জল ॥+ 
[১ পৌষ মাসে মতিন কুয়াসা হইবে বৈশাখে তত দিন বৃষ্টি 
হইবে | 

£যত কুয়া আমের ক্ষয়, তাল তেঁতুলের কিবা হয় ।১ 
| ১ নৃং ৬৯৮০ ] 

শনির সাত, মঙ্গলের তিন। আর সব দিনে দিন ॥১ 
1 ১ যে বাৰে বর্ষা নামিলে যতদিন স্থায়ী হয় ।-_-ন' ৭৮৪১ ] 

কর্কট ছরকটু» সিংহ শুকা', কন্তা কানে কানৎ। 

বিনা বায়ে বধে তুলাঃ, কোথা থুবি ধান ॥ 
| , শ্াবণে প্রচুর বৃষ্টি। ২ ভাদ্রে বৌদ্র। ৩ আশ্বিনে 
মাঠে কানায় কানায় জল। ৪ কাণ্রিকে বিনা ঝড়ে মন্দ জল 7 

জাওল। তাতে চাষ! মাতে ।১ 

[ ১ পান যখন ছোট তখন বৌদ পাইলে শশ্ঠ প্রচুর হয় ] 
কি কব শ্বশুর লেখাজোকা ! আবাটে নবমী শুকল পাখা১ ॥ 
যদি বধে মুষল ধারে । মাঝ সমুদ্রে বগা চরেং ॥ 
যদ্দি বর্ষে ছিটে-ফৌটা। পর্বতে হয় মীনের ঘটা ॥ 
যদি বর্ষে ঝিমি-ঝিমি। শন্তের ভাব না সহে স্রেদিনী ॥ 

হেসে চাকিঃ বসেন পাটে । চাষার গরু +তকায় হাঁটে ॥* 
| ১ আধাটেব শুরু পক্ষ শবমী তিথিতে । ২ অনাবুষ্টি হয়। 
৩ পা-দ্দি বর্ষে ঘাণাঘুণা। পব্বতে হয় মীনেব থানা ॥-_ 
অথাৎ প্রচুর বৃষ্টি হয । ৪ শুধ্য। ৫ পা_শস্ত সেবার হ্য় 
না মোটে ] 

কাত্তিকের উনে। জলে। ছুনো ধান খনা বলে ॥১ 

বৈশাখী বোন! আধাট়ী রোয়৷। জায়গা হয় না ধান থোয়া ॥ 
[ ১ পা_কান্িকেব দল উনো। ধান হয় ছুনো ॥ 

আষাটে কাড়ান* নামকে, শাওনে কাড়ান ধানকে ॥ 

ভাহুরে কাড়ান শীষকে । আশ্বিনে কাডান কিস্কে ॥ 
[ ১ চাষ-আবাদের উপযুক্ত প্রচুর বৃষ্টি হওষাকে কাড়ান লাগা 
বলে। ২ আষাঢ়ে কাডানে ধান নাম মাত্র হয়। পা-_ 
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আধষাঢে কাডান পায়কে। অর্থাৎ কোন্ ভাগাবানে পায়? 
কালে-ভদ্বে চিৎ কখনো পায়। ৩ পাঠাম্থর--'আষাড়ে 
ঝৌয় ফলকে ( স্উত্তম শস্ত হয়)। শ্রাবণে বোষ দলকে 
€ সঝাড হয)। ভাত্রে রোয় তুষকে ( কেবল তুষ হয় )। 
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পৌষ১ গরমি বোশেখ জাড়া । প্রথম আষাটেং ভরে গাড়া ॥ 
খনা বলে শুন হে স্বামি। শ্রাবণ ভাদবে হবে না পানি ॥ 

[১পা-চৈত। ২ পা-জ্্জে। ৩ পাঁ_আধষাঁঢ শ্রীবণ 
যদি বর্ষে আগনে* । বাজা যায় মাগনে ॥ 
যদি বধে পুষে । কড়ি হয় তুষে ॥ 
যদি বধে মাঘেব শেষ । ধন্য বাজা পুণ্য দেশ ॥* 
যদি বধে ফাগুনে । চিন! কাউন দ্বিগুণে ॥ 
চৈতে বৃষ্টি নাশে বিষ্টি। চাষাব ক্ষেতে শুভ দৃষ্টি ॥, 

[ ১ 'অগ্রভায়ণ মাসে ।- নং ৭ ৫২ ২ নং ৪৩১৭ | ৩ পা- 

ঘি হয় চৈতেবৃষ্টি। তবেহয় ধানের কষ্টি ॥ ] 
চেতে থব থব। বৈশাখে ঝড় পাথব+ ॥ 
জ্যৈষ্টে তারা ফুটে । তবে জানবে বধা বটে ॥ 

১ শিলাবৃদ্থ ] 
দিনে জল বাতে তাব! । এই দেখবে শুকোর ধাবা ॥ 
দিনে রোদ বাতে জল। তা'তে বাড়ে ধানেৰ বল ॥ 
ছপুক-দাপুক কার ঘরে । আধাঢ শ্রাবণ যাব তরে ॥ 
এখন কবলে হয়। মাথামুড় কুড়লেও নয় ॥ 
বৈশাখের প্রথম জলে । আউশ ধান দ্বিগুণ ফলে ॥ 
খন৷ বলে শুন ভাই। তুলায় তুলা অগ্্িক পাই ॥ 

[১ কান্তিক মাসে হ্বৃষ্টি হইলে তুলা ভাল হইবে ] 
জ্যৈষ্ঠে খরে* আধাট়ে ঝবে* । কেটে মেনু গোলা! ভরে*। 

॥ ১ পাঁমারে। ২ পাঁ-ভরে। ৩ পা-ঘরে পোরে।-- 
অর্থাৎ জোষ্ঠ মাসে দৌন্র ও আষাে বর্ষা ইইলে ফসল ভাল হয়। 
পাঁ_ক্যোষ্টে শুকা আধাড়ে ধারা । শস্যের ভার না সহে ধরা ॥] 
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জ্যৈষ্ঠে শুখা আধাটে ধারা । শস্তের ভার সয় না খরা ॥, 
| ১ উপরের বচনের ক্ঈপান্থর ] 

যদি বধষে মকবে১। ধান হয় টেকরে। 
4 [১ মাঘ মামে। ২ উচ্চভূমিতে। পাটিকরে ] 

মাঘ মাসে ববে দেবা । রাজা ছেড়ে প্রজার সেবা ।২ 

[ ১ পা-ছাডে। ২ অর্থাৎ প্রচুর শস্য হওয়ার দরুণ বাজার 
অপেক্ষা গুজার আদর বেশি ] 

কি কর শ্বশুর লেখাজোক1 | মেঘেই ঝঝবে জলের লেখা! ॥ 

কোদালে কুড়লে মেঘেৰ গা । মধ্যে মধে দিচ্ছে বা” ॥ 

বল গে চাষায় বাধতে আল । আজ না হয় হবে কাল ॥ 

মেঘ হয়েছে কোদালে কাটা । বাতাস দিচ্ছে লাটাপাটা ॥ 

কি কবিস্, চাষা, বাধ, গে আল । বৃষ্টি হবে আজ না কাল ॥১ 
[ ১ উপরেব বচনের কপান্তর ] 

পশ্চিমের ধনু» নিত্য খরা । পুবের ধনু বর্ষে ধারা ॥২ 

পৃবেতে উঠিলে কীড়,। ডাঙ্গা ডোবা একাকার ॥ 
[১ ইন্দ্রধতি। ২ নং ৭৯৪৮। ৩ কাণ্ড, ইন্ধন ] 

দূর সভা, নিকট জল | নিকট সভা! রসাঁওলই ॥ 
[ ১ চহ্্রমগ্চল। ২ অনাবৃষ্টি ।--নং ৪২৪ ] 

চাদের সভা মধ্যে তারা । বধষে পানি মুসল-ধারা ॥ 

বেঙ ডাকে ঘন ঘন, শীঘ্র বৃষ্টি হবে জেনে ॥ 

ফাগুনে রোহিনী যত্বে চাই ! আগামী বসর গণিয়া পাই ॥ 

সপ্তমী অষ্টমী হয় ধান। 

নবমী বন্যা, দশমী নিন্মঃল পাতান ॥১ 

[ ১ তিথিভেদে ফান্ধন মানের ফল ] 

মধুমাসে১ ত্রয়োদশ দিনে রয় শনি। 
খনা বলে সে বসর হবে শহ্তহানি ॥ 

[১ চৈত্রমাসে ] 



৮২৮ 

৩৭ 

৩৮ 

৯ 

৩ 

৪১ 

৪ 

বাংল প্রবাদ 

চৈতের তের শনির ঘরে । কাঠাঁর ফসল কুড়োয় ধরে ॥, 
[ ১ ১৩ই চৈত্র শনিবাব হইলে অল্প শশ্য হয় । উপরের বচনের 
রূপাস্তর ] 

মধুমাসে প্রথম দিনে হয় যেই বাধ । 

রবি শোষে, মঙ্গল বষে, ছুভিক্ষ বুধবাব ॥১ 

সোম শুক্র গুরু আব। পথ্থী সয় না শস্তের ভার ॥ 

পাচ শনি পায় মীনে। শকুনি মাংস না খায় ঘুণে ॥* 
! ১ ঠচত্র মাসের প্রথম দিন রবিবার হইলে অনাবৃষ্টি, মঙ্গলবার 

হইলে বুষ্টি, বুপবাব হইলে ছুভিক্ষ । ২ সোম, শুক্র, বৃহস্পতিবার 
হইলে প্রচুব শল্তা। ৩ এক চঠৈত্রে পাচ খনিবার হইলে মডক ] 

পাঁচ ববি মাসে পায় । ঝবায় কিংবা খবায় যায় ॥১ 

[ ১ এক মাসে পাঁচ বিবারের ফল অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি 2 

সময়বিশেষে ভূমিকম্প 

ডাক দিয়ে বলে মিহিবের স্ত্রী--গুন, পতিব পিতা | 

ভাদ্র মাসে জলেব মধ্যে নড়েন বন্তমাতা ॥ 

বাজা নাশ, গোনাশ, হয় অগাধ বান। 

হাতে কাঠা গৃহী ফেবে, কিনাত পায় না ধান ॥ 
[১ পান্তাদির পনিমাণ পাত] 

হলচালন 

শুভক্ষণ দেখে কববে যাত্রা । পথে যেন না হয় অশুভ বার্ত 

মাঠে গিয়ে আগে দিক-নিরূপণ । পূর্ব্বদিক হতে হল-চালন ॥ 
যা কিছু আশা পুববে সকল। নাহি সঁশয় হবে ফসল ॥ 
পৃণিমায় অমায় যে ধরে হাল। তার স্কুঃখ সর্ববকাল ॥ 
তার বলদের হয় বাত। ঘরে তার ন!থাকে ভাত ॥ 

খনা বলে_-আমার বাণী । যে চষে তাঁর হবে হানি১। 
[ ১ পা-ধে চষে তার প্রমাদ গণি ] 
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গাঁ গড়ানে ঘন পা১। যেমন মা তেমনি ছা 
[ ১ জমি গডানে হইলে ঘন রুইতে হয় 1-- নং ২৪৩৫ ] 

থেকে বলদ না বয় হাল, তার ছুঃখ সর্বকাল ॥১ 
4 [১ পাঠীন্তরের জন্ট নং ৩০) দ্রষ্টব্য] 

বাড়ীর কাছে ধান গা"। যার মার আছে ছা” ॥ 

বাপ বেটায়১ চাষ চাই। তা অভাবে সোদর ভাই ॥, 
| ১ পা--আাতে পুতে । ২ নং ৫৬৬৩] 

মাঘের মাটি হীরের কীহী, ফাগুনের মাটি সোনা ॥ 

চেতের মাটি যেমন তেমন, বৈশাখের মাটি নোনা ॥১ 
[ ১ নং ৬৫৬০ ] 

খাটে খাটায় লাভেব গাঁতি। তার অদ্দেক কাধে ছাতি ॥ 

ঘরে বসে পুছে বাত। তার কপালে হাভাত ॥১ 

[১ পাঠান্তবের জন্য নং ২১ ১ দ্রষ্টব্য ) 

থাটে খাটায় ছুনে। পায়, বসে খাটায় আধা পায় ॥১ 
[ ১ নং ২১৭০ ] 

গরু কেনা 

ছ'ঘর ন'ঘর ভাগ্যে পাই। সাতুল দেখে ধরে পলাই ॥১ 
গরু চিন্ বা না চিন, ধলা ঘু'চি দেখে কিন ॥" 

[১ ছয়টি বা নয়টি দীতবিশিষ্ট গরু ভাল, সাতটি দাত থাকা 
ভাল নয়। নন” ৮৮০৯ । ২ পা ঠচিনিস্ বান চিনিস্ ঘু'চি 

দেখে কিনিস্। নং ৩০২৩] 

গাই কিনবে ছুয়ে, বলদ কিনবে বেয়ে ।১ 
| ১ নং ২৪২৯] 

গাই কিনবে খেঁকরা, বউ আনবে নেকৃরা ॥+ 
| ১ নং ২৪২৮ ] 



৮৩৩ 

৪২ 

€৩ 

৫৪8 

৫৫ 

৫৬ 

৫৭ 

৫৮ 

৫০) 

৮৬ 

২৩০ 

বাংল! প্রবাদ 

ধান্যাদি 

ষোল চাষে মূলা, তার অদ্দেক তুলা! । 

তাব অদ্ধেক ধান, বিনা চাষে পান ॥১ 

[১ অর্থাৎ কোন কোন্ ফধলের জন্য কি রকম চাষের প্রয়োজন ] 

শ্রাবণেব পুবে! ভাদ্রেব বাবো। এব মধ্যে যত পাবো ॥+ 
| ১ ধান্ত রোপণের সময় ] 

কোল পাতলা! ডাগব গুছি। লক্ষী বলেন--এখানে আছি ॥১ 
[ ১ নং ২০৭৫ ] 

ষাঠী, পাকে ষাট দিনে । যদি বর্ষে বাত দিনে ॥ 
[১ ষেটে ধান] 

আউশ ধানেব চাষ । লাগে তিন মাস ॥ 

বেদেব কথা না হয় আন্। তুল।১ বিনা না পাকে ধান ॥ 

[ ১ কান্তিক মাস] 

থোঁভ তিবিশে, দলো৷ বিশে, ঘোড়ায়ুখো তেব ।১ 
এই বুঝে, শ্বশুব ঠাকুব, কেনা বেচা কব ॥ 

ৃ্ | ১ ধানের থোড ( গ্শশ্তা ) ভহাল ঘিশ দিনে, ফুপিলে বিশ 

দিনে, ঘোডাৰ মুখের মত বাকিয়া পড়িলে তের দিনে পাকে। 
পাঁ-থোড ভিরিশে, ফুলোয় বিশে, ঘোডামুখ তের দিন জীন, 
পুনে তবে কাট খান 

জাধার পাবে চাদের কলা । কতক কালা কতক ধলা ॥ 

উত্তরে উঁচে৷ দখিনে কাত । ধাবায় ধায় ধানেব ধাত ॥ 

চাল ধান ছুই সতা,। মিষ্টি তবে লোকের কথ! ॥ 
[ ১ কৃষ্ণপক্ষের পরে । ২ পাশসন্ত। ] 

পৌঁষেব মধ্যে ধান লাফ । খন! বলে দ্বিগুণের ছাফা 
[১ পৌষের মধ্যে ধান কাটিলে ছ্িগ্ুণ পাঁভ। লাফ! - বৃদ্ধি প্রাণ] 

আঘনে পৌটি, পৌষ ছৌঁটি। মাঘে রি ফাগুনে ফীড়া ॥১ 

[ ১ অগ্রহায়ণে ধান কাঁটিলে যোল আনা, পৌষে ছয় আনা, 
মাঘে নীডা মাত্র অবশিষ্ট, ফান্তনে কিছুই লক্ক ] 
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শীষ দেখে বিশ দিন । কাটতে মাড়তে দশ দিন ॥ 
[ ১ বিশ দিন পরে ধান কাটা] 

আষাটের পঞ্চদিনে । রোপণ যে কবে ধানে ॥ 

+সুখে থাকে কষীবল। সকল আশা হয় সফল ॥ 

আগে বাঁধো আলি । রোও তবে শালি ॥ 

না যদি ফল ফলে । গালি পেড়ে খনা বলে ॥ 

[১ আমন ধান। পা -আগে থাকতে বাধে আলি । তবে 

খায় নানা শালি ॥ ২ পা-তাতে যদি না হয় শালি । ৩ *-- 

খন! বলে পেডোগালি ১, খনাব নামে দিছ গালি ।-ন* ৪১১৭ ] 

রবিশস্তাদি 

কাতির পুনিমা১ কর আশা । খনা বলে-_-শোন্ রে চাষা ॥ 

নিন্মাল মেঘে যদি বাত বয়। রবিখন্দের* ভার ধরা না সয় ॥ 

মেঘ কবে রাত্রে হয় জল । তবে মাঠে যাওয়াই বিফল ॥ 
[১ কাত্তিক-পুণিমায় রাঁতি পরিষ্কাব থাকিলে শস্য প্রচুর হয়। 
২ রবিশল্য ] 

ভাদ্রের চারি আশিনের চাবি১। কলাই *খা'বি যত পারি ॥ 

[ ১ ভাদ্রেব শেষ ও আশিনের প্রথম চারি পন] 

আশ্বিনের উনিশ, কান্তিকের উনিশ১ । 

বাদ দিয়ে যত পারিস মটর কলাই বনিস্ ॥ 
[ ১ আশ্বিনের শেষ ও কান্তিকের প্রথম উনিশ দিন ] 

সরিষাঁবনে কলাই মুগ । বুনে বেড়াও চাপড়ে বুক” ॥ 
[ ১ অর্থাৎ একসঙ্গে কমলেব আনন্দে | 

ফাগুনের আট, চৈত্রের আট১। সেই তিল দা'য়ে কাট ॥ 

| ১ ফান্নের শেষ ও চৈত্রেব প্রথম আট দিন তিল বোপণেব 

সময ] 

কোদালে মান১, তিলে হাল । কাতিরে ফাকার, মাঘে কাল ॥ 

[১ মানকচু। অর্থাং কোদাল দিয়া জমি পাট করিতে 
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হয়। ২ কাঠিক মাসে সাদ! তিল ও মাঘ মাসে কালো তিল 
বুনিবে 

খনা বলে-_চাষার পো । শরতের শেষে সরিষা রো” ॥ 

যদি থাকে টাকা করবার গৌ ৷ চেত্র মাসে ভুট্টা গিয়ে রো” ॥ 
ঘন সরিষা, পাতল। রাই । লেঙ্গে লেঙ্গে১ কাপাস বাই ॥* 
কাপাস বলে--কোষ্া ভাই। জ্ঞাতি-পানি যেন না পাই ॥* 

| ১ ডিঙ্গাইয়] ডিঙ্াইয়া। পা-নেগ্গে নেঙ্গে । ২ সরিষা ঘন 
করিয়া, বাই ফাক ফাক করিয়া বুনিবে, কাপাম এমন বুনিবে 
ষে ডিঙ্গাইয়া যাওয়া যায় ও দ্লীডাইয়া তোলা যায়। ৩ কোষ্টা 
পাটের জল লাগিলে কাপাস নিস্তেজ হয়, তাই এক ক্ষেতে 

বুনিবে ন। ] 

হলে ফুল কাট শন! । পাট পাঁকিলে লাভ দ্বিগুণ! ॥ 
ঘন সরিষা বিরল তিল, ডেঙ্গে ডেঙ্গে কাপাস। 

এমন ক'বে বুনবি শন, না ঢোকে বাতাস ॥ 

আউসেব ভূই বেলে । পাটের ভূ'ই জাটালে॥ 
যত হয় কলা কাপাসে, তত হয় সিরা মাষে। 

ধান ও পান 

খনা ডেকে বলে যান, রোদে ধান, ছায়ায় পান ॥১ 

এক আঘনে ধান। তিন শাওনে পান ॥ 

আবাটে পান চাষাড়ে খায় । শ্রাবণে পান রাবণে পায়) ॥ 

[ পাঠান্থরের জন্য নং ৬৭৩ রষ্ব্য ] 

পান পৌত শ্রাধণে । খেয়ে না ফুরায়। রাবণে ॥১ 

[ ১ পা শাওনের পান, বাবণে না খা ] 

আলু, লাউ, কুমড়া, শশা, লঙ্কা 

বাঁশবনে বুনলে আনু । আলু গাছ হয়া বেড়ালু॥ 

উঠান ভরা লাউ শশ। । খনা বলে- ক্ষীর দশা ॥ 

চালভরা কুমড়া পাতা । লক্ষ্মী বলেন--আমি তথা ॥ 
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ছাইয়ে লাউ, উঠানে ঝাল। কর বাপু চাঁষার ছাওয়াল ॥ 

লাউয়ের বল মাছের জল । ধেনো মাটিতে ঝাল প্রবল ॥, 

[১ পাঁ-মাছের জলে লাউ বাডে। ধেনো জমিতে ঝাল 

বাড়ে ] 

ভাদরে আশ্বিনে না রুয়ে ঝালি। 

যে চাঁষা ঘুমায়ে কাটায় কাল ॥ 
পরেতে কাতির আগন আসে । 

বুড়ো গাছ ক্ষেতে প্ুতিয়া আসে ॥ 

সে গাছ মরিবে, ধরিবে ওলা । 

পুরিতে হবে না ঝালের ঝোলা! ॥ 

আইল অন্তর শশা । যার যেমন দশা১ ॥ 

| ১ নং ১৮৯] 

পটল, বেগুন, মূলা, আখ ইত্যাদি 

শোন্ রে বাপু চাষার বেট! | মার্টির মধ্যে বেলে যেটা ॥ 

তাতে যদি বুনিস্ পটল। তাতেই তোব আশা সফল ॥ 

পটল বুনলে ফাগুনে ৷ ফল বাড়ে দ্বিগুণে ॥ 

ব'লে গেছে বরাহের পো । দশটি মানে বেগুন রো” ॥ 

চৈত্র বৈশাখ দিবি বাদ। ইথে নাই কোন বিবাদ ॥ 

ধরলে পোকা দিবি ছাই । এর ভাল উপায় নাই ॥ 

খরা ভূঁয়ে* ঢালবি জল। সকল মাসেই পাবি ফল ॥ 

[ ১ মাটি শুকালে ] 

খনা বলে-_শুন শুন। শবতের শেষে মূলা বুন ॥ 

মূলার ভূ'ই তুলা। কুশরের+ ভূঁই ধুলা। 

[১ ইক্ষু] 

আখ, আদা, পুই, এ তিন চেতে রুই ॥ 

৫৩ 
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ওল, কচু 

ফাগুনে না রু'লে ওল। শেষে হয় গণ্ডগোল ১॥ 

ছায়ার ওলে চুলকায় মুখ । কিন্তু তাতে নেইক ছুখ । 
[ ১ পা অগুগোল। অর্থাৎ ওল অতি ক্ষুদ্র হয়] ' 

নদীর ধারে পু'তলে কচু । কচু হয় তিন হাত উঁচু॥ 
কচুবনে ছড়ালে ছাই । খন! বলে তার সংখ্যা নাই ॥ 
ওলে কুটি, মানে ছাই। এইরূপে চাষ করগে ভাই ॥ 

[১ কুটাকাটা। ২ মানকচু] 

হলুদ 

বৈশাখ জ্যেষ্ঠেতে হলুদ রো” । দাবা পাশা ফেলিয়া থো+ ॥ 
আধাঢে শ্রাবণে নিডায়ে মাটি ৷ ভাদরে নিড়ায়ে করবে খাঁটি ॥ 
এর অন্যথা পু'তলে হলদি । পৃথিবী বলে-_তাতে কি ফল দি 

তামাক 

তামাক বনে গুঁড়িয়ে মাটি । বীজ পুত গুটি-গুটি 
ঘন ঘন পুঁতো না। পোষের অধিক রেখো না ॥ 

আম, কাঠাল, তাল, খেভুর 

যদি না হয় আগনে বৃট্টি। তবে না হয় কাঠালের স্যৃষটি ॥ 
হাত বিশ করিফাক। আম কাঠাল পুতে রাখ । 
গাছ-গাছালি ঘন সবে না । গাছ হবে তার ফল হবে মা ॥১ 

শোন্ রে মালী বলি তোরে। কলমে রো! শাওনের বারে ॥ 
সকল গাছ কাটি-কুটি। কাঠাল গাছে দিই মাটি ॥* 

[ ১ নং ২৪৪১। ২ নং ৮০৭১] 

এক পুরুষে রোপে তাঁল। পর পুরুষে ঝরে পাল। 
অপর পুরুষে ভূপ্জে তাল ॥১ 

[১ পাতার পর যে খাবে সেখাবে। তিন পুরুষে ফল 
পাবে ] 



১০২ 

১০৫ 

১০৬ 

9৯ 

১১০ 

১১১ 

১৯২ 

পরিশিষ্ট--খনার বচন ৮৩৫ 

বার বছরে ধরে তাল। যদি না লাগে গরুর লাল ॥ 

খড় বাতানে খেজুর ছড়া। আপনি দিবে মাথা কাড়া ॥ 

কলা, নারিকেল, সুপারি 

আগে পুঁতে কলা । বাগ বাগিচা ফল! ॥ 

শোন্ রে বলি চাষার পে! । ক্রমে নারিকেল পরে গো১। 

[ ১ গুয়া, সুপারি ] 

ডাক দিষে বলে বাবণ। কলা লাগাবে আধা? শ্রাবণ ॥ 

তিন শ' ষাট, ঝাড় কলা রুয়ে। থাক গেবস্থং ঘরে শুয়ে ॥ 

রুয়ে কলা কেট না পাত ।* তাতেই কাপড় তাতেই ভাত ॥ 

শতেক ধেনু, হাজার কলা । কি কববে আকাল শাল! ॥ 

[১ পা একশ আট। ২ পাচাষা। ৩ পা-কলাপাতে 
প্িসনে হাত] 

ডাক দিষে বলে বাবণ। কলা রুবি আযাঢ শ্রাবণ ॥ 

রু'বি বটে খাবি নে। কলা তলায় যাবি নে॥ 
লেগে যাবে জু'য়ে১। কলা পড়বে শুয়ে ॥ 

[১ পোকা ] 

[ আমাদেব দেশে আবাঢ-শ্রাবণে কলা পুতিবার নিয়ম আছে, 

'কিন্তু মতান্করও দেখা যায, যথা ] 

দিংত মীন বজ্জে১। কলা খাবে অভ্ঞে ॥ 

[১ ভাত্র ৪ চৈএ ব্যতীত নকল মাসে কলা বোপণ কবিবে ] 

কি কর শ্বশুর মিছে খেটে । ফাগুনে পৌতি এটে কেটে ॥ 

বেঁধে যাবে ঝাঁড়কে ঝাড়। কল! বইতে ভাঙবে ঘাড় ॥ 

ডাক দিয়ে বলে খনা। শ্নাষাত শ্রাবণে কলা পুত না ॥ 

যদ্রি পৌত ফাগুনে কলা । কল! হবে মাস-ফসলা' ॥ 

ভাদ্র মাসে রয়ে কলা । সবংশে ম'লো রাবণ শাল ॥, 

[ ১ পাঁ-ভাদ্বে করে কলা বৌপণ | সবংশে মরল রাবণ ] 
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সাত হাতে তিন বিঘতে১। কল! লাগাবে বাপে পুতে ॥ 

[ ১.সাত হাত অন্তর দেড় হাত গর্ত করিয়া। বিঘত- প্রায় 
আধ হাত ] 

নলেক১ অন্তর গজেক বাইং। কলা রুয়ে খেও ভাই ॥ 

[১ আট হাত। ২ ছুই হাত গভীর] 

আট হাত অন্তুর এক হাত খাই। কলা পৌত গে চাষা ভাই ॥ 
[ ১ উপত্রের বচনের রূপান্তর ] 

এক হাত মুটুম১ কলা পৌতি। তবে দেখবে কলায় গোট ॥ 
[ ১ কম্চই হইতে বন্ধমুষ্টি পর্যন্ত পরিমাণ । মোট ১৪৭ হাত] 

নারিকেল বারো, সুপারি আট১। এর ঘন তখনি কাট ॥ 

[ আট হাত ও বারো হাত অন্থব পু'তিবে ] 

গো১ নারিকেল নেড়ে পো । আম টুকুরে* কাঠালে ভো' ॥ 
[ ১ গুয়া, সুপারি । ২ পৌোত। ৩ ছোট। ৪ ভুগ়্া। আম 
বা কাঠাল নাডিয়া পুতিলে ছোট খা ভুয়। হয়] 

আট চার গে!১। আম নাড়ায় টুকটুকি” কাঠাল নাড়ায় ভো ॥ 
.[১আট বা চার হাত অন্তর গুয়া গাছ। বাকি উপরের 

বচনের বপাস্থর এ | 

তিন নাড়ায় গো১ । ছুয়ে ছুয়ো, তিনে খাঁটি, আগে কাট কোখ॥ 
[ স্থপারি গাছ তিনবার নাড়িয়া পুতিবে। ২ গর্ত ] 

গো'য়ে গোবর, বাঁশে মাটি। অফল! নারিকেল শিকড় কাটি ॥ 

শোন রে বাপু চাষার পো । স্পারি-বাগে মান্দার থো ॥ 

মান্দার-পাতা৷ পড়লে গোড়ে । ফল বাডাবে ঝটপট ক'রে ॥ 

[১ পা-ঝট্পট্ তার ফল বাড়ে ] 

হাতে হাতে ছ্রোয় না১, মরা ঝাটিং রয় না। 

খন! বলে--যখন চায় তখন কেন লয় না | 

[১ নারিকেল গাঞ্ছ এমনই বদাইবে ধাহাতে একটির পাতা 
অপরের ঠেকে না। ২ মাথার শুকনো ফধাতা। ৩ যখন ইচ্ছা 
তথনি ফল পাওয়া যায়] 
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খন! ভাক দিয়ে বলে । চিট! দিলে নারিকেল-মূলে । 
গাছ হয় তাজা মোটা । শীঘ্র শী ধরে গোটা ॥ 

[১ ধানের আগডা] 

নারিকেল গাছে লুনে মাটি । শীঘ্র শীন্ব বাধে গুটি ॥ 

বাঁশ 

শুন বাপু চাষার বেটা । বাঁশঝাড়ে দাও ধানের চিটা১ ॥ 

চিটা দিলে বাশের গোড়ে ৷ বিঘে ভুঁই বেড়বে ঝাড়ে ॥ 
| ১ পানেৰ আগডা ] 

ফাগুনে আগুন, চেত্রে মাটিং | বাঁশ বলে শরীদ্ব উঠি ॥ 

বাশ ছেড়ে কাশেব পিতাম'কে কাটি ॥ 

| ১ তলাৰ শ্তষ্ধ পাতা আগ্তন লাগাইবে। ২ গোডার় মাটি 
দিঘা কউকে বেডিয়। দিবে । ৩ পা-তবে বাশেৰ পন্পাটা | 
নহ ৫৩৪০ ] 

দাতার নারিকেল, বখিলের বাশ । 

কাট, না কাট, বাড়ে বাবে মাস ॥১ 

| ১ নারিকেল টিয়া পাডিলে বাডে, কিন্তু বাশ কাটিলে ঝাড 
বাডেনা।- ন* ৪০৪৯ ] 

বাশের নাতি, কলাব পো । বছর বছর তুলে রো? ॥ 

গাছের সার 

মানুষ মরে যা'তে। গাছলা সারে তাতে ॥ 

পচলা সরায় গাছলা সারে । গৌঁধল!+ দিয়ে মানুষ মারে ॥ 

[ ১ পচা গোবব। নং ৬৬৬৯] 

গৃহনিশ্মাণ 

পৃবে হাস১, পশ্চিমে বাঁশ, উত্তরে কলা, দক্ষিণে মেলা । 

দক্ষিণ ছেড়ে, উত্তরে বেড়ে, ঘর করগে পৌতা জুড়ে ॥ 
[১ হাস চবিবার পুক্ষরিণী। ২ উত্তর হইতে বাতাস যাহাতে 
নাআদে। নং ৫১৯৩] 



৮৩৮ 

১ শি 

১৩৩ 

১৩৪ 

১৩৫ 

বাংল! প্রবাদ 

নিম নিসিন্দা তেতুল তাল, ঘরে পুঃতো না কোনো কাল ॥ 

বক বকুল টাপা, তিন পুঁতো না বাপা ॥ 

গুটিকাপাত 

যেবার গুটিকাপাত সাগর-তীবেতে | 

সর্ববদ! মঙ্গল হয় কহে জ্যোতিষেতে ॥ 

নানা শঙ্ঘে পরিপূর্ণ বন্ুন্ধরা হয় । 

থনা কহে মিহিরকে- নাহিক সংশয় ॥ 

সাগরে গুটি শস্তে ভর! । স্ুখবছবা বন্ুহ্ধবা ॥ 

যাত্রার শুভাঙখখভ লক্ষণ সম্বন্ধে খনার বচঙুনধ হুগ্য শব্ধপুচীতে এই 

পধ্যায়ে নিদিষ্ট সংখ্যাগুলি দ্রষ্টব্য । 



৩-৪ 

তৃতীয় পরিশিষ্ট 

ও মাশ-সওভী 

প্রবাদ ও প্রবচন 

(ক) সঙ্কলন 

ৃষ্টাস্ত বাক; সংগ্রহ । & 00116065070 02 01:059705, 

1389708811 800. 98080126, ছ716) 61091 1071508156100 2100 
£100110861020 20119010187) 85 609 16, ঘড়, 0৫102৮০), 
98:0101 11199107087 06 6106 10007007265] 90986৮5 0 
[0:00985 6106 6109 30991091 71) 710761070 08165, 08100%68 : 

120175690 %6 6009: 13506196 01758107) 02588. 9010 05 

819581:5. 11710790167 900 00. 96. &100255778 1001৮, 

1832. 760. 111 148 (79392026515 7059008 ), 149-160 
(98090736 7:05 92008 ), 

[ ইংবেজী ভূমিকাষ 0/10519, ]015 1832 এইকব্ধপ তারিখ 

পাওয়। যাঁয়। বাংলা প্রবাদের সংখ্যা দেওয়া আছে--৮০৩ , 

সংস্কৃত--৮০৩-৮৭৩। দশ বারটি ছাড়া প্রায় সব বাংল! প্রবাদ- 

গুলিই লঙ সাহেবের পরবর্তী ছুইখানি সংগ্রহে পাওয়া যায়] 

186775518 1০05258) 0250918664 5100. 21105528560 0৮ 

ডা. 20790, 20 0216%£60 0775652/ 0056767) ০1৭ ১5) 

1886, 120. 177-7, 803-7, 58১87, 699-94. 

[ মর্টনের উক্ত গ্রন্থে পৰ সংগৃহীত অধিক প্রবাদ ধারাবাহিক 
রূপে প্রকাশিত * মোট সংখ্যা ১৫৬] 

প্রবাদমাল! | বঙ্গদেশীয় বিবিধ ক্তানপদ ব্যবহার মূলক । ণু'ক্০ 
[11100088700 139:06811 1:05 67109 51109656106 5055 1485 

92007 718911708. 08100691868. 7১037066007 1. 0, 730989 
& 00., 98810180709 889, 172 13০05280109 0, 102 809 

0819069% ড 6100905182 5/16915609 9০0০8967, পৃ ১-১৩৮। 

[বর্ণানুক্রমে সঙ্জিত প্রবাদ সংখ্যানুষায়ী--২৩৫৮। সন্ধলঙ্গিতার 
নাম নাই। কিন্তু ইহা যে ২০. ]. 1,018 সাহেবের 
প্রকাশিত প্রথম সংগ্রহ তাহাতে সন্দেহ নাই ] 



৮৪০ বাংল৷ প্রবাদ 

ইউরোপ ও এন্থা। খণডস্থ প্রবা্মাল।। দ্বিতীয় ভাগ। বলীয় 
ভাষায় অন্নবাদিত। 1:095£08 ০0 17020089700 4519. 
[180818660 1১60 60913908511 10181750566. 1101106900৬ 

৭869100)0108706 10197081500918) 1095 98101558105 [1688 
7108 00107055111 86696, 1001 8109 08100665 9910001 3005 

8700 ৬9210900181 11166750079 9001965, 9 03091010096 

11895 70886. 1869, পূ ১-৯৪ | 

[ পূর্বোক্ত সংগ্রহের দিতীয় ভাগ । ইংরেজী ভূমিকায় [১৪ 
. 1,928 সাহেবের নাম রহিয়াছে । ইহা! বাংলা প্রবাদের 
সংগ্রহ নয় । ইউরোপ ও এশিয়ার নানা ভাষার কতকগুলি 
প্রবাদ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাব্যায় কতৃক বাংলায় অনু্দিত 
হইয়াছে। ভাষাগুলি হইতেছে--0670021, [58191 
১19218151)) 00170040586) 10000, 10210151)) (61001) 

ি055121, ড2026291) 112185212, "21011, (013117656) 

0171201, 15120011710 800 01159 1] 

প্রবাদমালা । এতদ্দেশীয় বিবিধ জনপদ ব্যবহার মুলক । 
কলিকাতা! পূর্ণচন্ত্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রান্ধিত হইল । ১৬ মাচ্চ, সন ১৮৭২ 
সাল । 10799 00008800 139706818 1১:0]08 800 1১:০- 

₹910151 3851065 11108056106 বৈ 5615৪ [169 800 69110 

81000106 5০965 8700 /070)970. পৃ ১-১৭৪। 

[ এই সংগ্রহটিও ]. [1,008 সঙ্কপিত, পূর্বোক্ত (৩-৪) 
প্রবাদমাল! ( দুই ভাগ ) হইতে পৃথক | ভূমিকায় লঙ সাহেব 
লিখিয়াছেন £ ৮0015 11006 0০010 ০0100196063 006 521155 

0£:0105৬615 2180 60৮610191 58511765 01 8618291 

12101) [1022 01099610৮09 10 ০0-0106780107) ৮7100 

7915016 00117 0170106 3010810567 2107৫ 00061 

[90৮6 36120161060 বর্ণান্থুক্রমে সজ্জিত প্রবাদের সংখ্যা 
৮৩৪২৯ ] 

প্রবাদ জংগ্রন্থ। বিস্তৃত ব্যাখ্যা সহিত। কানাইলাল ঘোষাল 
কক সংগৃহীত | কলিকাতা ১২৭। প্ রা | & 001160০6100 

0 18608517 900 80001 01:0597008, 01) £1010065610208, 

০7 75051 1191 30081091. 12110690605 01691058 1380050- 
[08019795 && 609 ঠ10610-98081170 1১7688, ০, 9 [008108 

08598%178 14809, 79010118150 05 60৩ 061008) ০. 14 



৬৩০ 

পবিশিষ্ট-_ প্রমাণ-পঞ্জী ৮৪১ 

0৪৪] 10181107 1)88:8 19106 08190081890. 71109 1 

1956969 17 417084 

[ দেবনাগব অক্ষবে ছাপা কতকগুলি হিন্দী ও সংস্কৃত প্রবাদও 
॥ আছে। এগুলি বাদ দিলে বণান্ ক্রমে সজ্জিত কেবল পালা 

প্রবাদেব সংখ্যা আমাদব গানায় মোট ১২১৮ উলিখিত 
সংগ্রহ গলিতে ধু প্রবাদের অতিরিক্ত খুব কমই প্রবাদ 
পাওয়া যায়। ব্যাখ্যা সামান্ত ৪ সর্দত্র ঠিক পয়। অনেক 
প্রসিদ্ধ প্রবাদের কপ ৪ যথাষথ ভাবে দেওয়া ভয় নাই 7 

বাঙ্গাল! প্রবচন । বামাবোধিনী পত্রিকা ১২৯৩, ১২৯৮-১৩০০ 
( ইং ১০৮৬১ ১৮৯১-৯৩ )। 

[ ধারাবাহিক কপে ৪ ব্ণান্ঞক্রমে ১৫৯৩ সংখ্যক প্রবাদের 
স'গহ। সঙ্গপপিতাৰ শাম নাই । অতিরিক্ত নতন প্রবাদের 
সখা। অল্প। ১২৯৭ সালে বামাবোধিনী পত্রিকায় (পু ২১৫- 

১৭) ১০২টি পবাদের পথক উল্লেখ আছে? 

প্রবাদ-পুস্তক [ প্রবাদতত্ব ও প্রবাদমালা]। এদ্বাবকা নাথ 
বস্ত প্রণীত । কলিকাতা গিরিশ বিদ্যাবন্ব যন্ত্র ১৮৯৩। ১৪৮ নং 
বারাণসী ঘোনেব ঈ'ট সন্ত প্রেস ডিপজিটবি হইতে একাশিত । মূল্য 
আট আনা 

| প্রবাদতত্ব (প্রবন্ধ) প *-৪৮ প্রবদমাণা পু ৪৯-১৩১। 

*বাদগ্ুলি বণাঞমে সাঁঙ্জত। সখ্য শে শা নাই , আমাদের 

গণনায় মোট ২২৭১ ] 

বাক্যবিন্যাস। শ্রযুত মথুবামোইন বিশ্বাসের দ্বারা বিবচিত | 
কলিকাতা ১২৫৫ সাল। (অন্য একটি সংস্গবণ__১২৫৭ সাল )। 

[ প্রায় ২০০ সাধারণ প্রবচন লইয়া পাদপূর্ণ ছলে পয়ারাদি 

ছন্দ বাকার্চনা । প্রবাদ-স- গ্রহ হিসাবে বিশেষ মূল্য 

নাই ] 

প্রবাদ পদ্ঘিনী। শ্রযুন্ত বধুযাধব চট্টোপাধ্যায় কক প্রণীত ও 
প্রকাশিত। চন্দননগর তাবা গ্রেসে শ্রীরামতারণ ভট্টাচাষা ঘ্বাবা 
মুত্রিত। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের তারিখ ক্রমান্বয়ে সন ১৩৫ 
(ইং ১৮৯৮) সাল, ৫ই বৈশাখ ও ২৭শে শ্রাবণ । পৃ ১১২ ও ১১৪। 
দুইখগ্ডেরই মূল্য 1/* আনা। তৃতীয় খণ্ড হুগলী বুধোদয় যন্ত্র 



৮৪২ 

১১ 

১২ 

১৩ 

১৪ 

১৫ 

বাংল। প্রবাদ 

ভীীকাশীনাঁথ ভট্টাচার্য্য ঘারা মুত্রিত | সন ১৩৭৯ (» ইং ১৯৭২) সাল? 
পৃ১২। মুল্য ০ আনা। 

[ প্রবাদ সংখ্য। £ ১ম খণ্ডেপ২২ ১ ২য় খণ্ডে ২৬7 ৩য় খণ্ডে 
২৭) মোট ৭৫। মোট ১০৪ সংখ্যক গ্রবাদের সহিত চারি 
খণ্ডে প্রকাশ করিবার ইচ্ছ! গ্রন্থকার ভূমিকায় হিবৃত 
করিয়াছেন, কিন্ত আমরা ৪র্থ খণ্ড দেখি নাই। ইহা পূর্বোক্ত 
(৯) পুস্তকের ধরণে রচিত, সংগ্রহ হিসাবে বইটির মূল) অতি 
সামান্য । এইরূপ আর একটি রচনা হইতেছে চন্দ্রভূষণ শশ্ম! মগ্ডল 
র্চিত ও চারি ভাগে প্রকাশিত ধপ্রবাদ-পদ্ম” ১ ইহার পৃথক 
উল্লেখ নিশ্রয়োজন । গ্রবাদের সংখা1 অল্প, গল্পের বহরই বেশি ] 

প্রবাদ-সংগ্রহ। বঙ্গবাসী ১৩৩১ (--ইং ১৯২৪)। ধারাবাহিক 
রূপে প্রকাশিত । 

[ প্রবাদ সখা] ৩৮০৮। জঙ্কল্য়িতার নাম নাই। ইহার 
00601765 শ্রীঅমরেন্্র নাথ রায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত ] 

ব্জীয় গ্রবচনাবলী । প্রবোধচন্ছ্র মজুমদার সঙ্কলিত । উগ্রন্থত্রিয় 
প্রতিনিধি পত্রিকা, ২য় খণ্ড, ১২৯৯ সাপ ( -ইং ১৮৯২১ )। প্রঃ ২৩২- 
২৩৪ |. 

[ মাত্র ১০০ সংখ্যক * বচন স* গ্রহ ] 

ঘবাঙ্গালায় নারীর ভাষা । লেখক-শ্রস্থকুমাব সেন। বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৩৩ ভাগ, ১৩৩৩ (-ইহ ১৯২৬ )। 

[ ২*টি গ্রবাদ উদাহরণ স্বরূপ দেওয়! হইয়াছে (পৃ ২৪৯-৫০)। 
এগুলি গ্রস্থকারের নিম্নে ধৃত ই*রেজী ব্চনার মধ্যেও রহিয়াছে] 

ডা 00)558 10181০6 12 59608জ18. 735 101. 90100700681 
990. 0০001009101 609 1)61050006708 01 1666915, 05105068 

01015918165) ০1, স51)1) 1928. 18908106) 00, 61-83, 

[ প্রবাদের সংখ্যা আমাদের গণনায় (প্রায় ৩১*। ইংরেজী 
অহ্বাদ ও কোন কোন স্থলে টিগ্ন আছে। শেষে ২৫টি পি 
প্রবচন, অনুবাদের সহিত, প্রাচীন বাংল! সাহিত্য হইতে 

উদ্ধৃত হইয়াছে ] 

ছড়া । ইন্দুবিকাশ বস্তু কর্তৃক সঙ্কলিত্বু। পঞ্চপুষ্প ১৩৩৭-৩৯ 
» ইহ ১৯৩৯-৩২ )১। 

[ প্রবাদ-সংখ্যা মোট ৮০৭ ] 



৯৬ 

১৭ 

১৮৮ 

৯৪) 

০ 

পরিশি্-_প্রমাণ-পঙ্জী ৮৪৩ 

চল্ভি রদের ছড়া । 'কুডনীর মা সঙ্কলিত। যম তৃমন্দির, 
চৈত্র ১৩৩৩-বৈশাখ ১৩৩৪ ( সই* ১৯২৬-২৭)। 

[ প্রবাদ-সংখ্য! মোট ১৪২] 

4 পুর্ববের মেয়েলী শ্লোক। যোগেন্ত্রকিখোব বক্ষিত 
( প্রতিভা, ঢাকা, ১৩২০-২১) ও গোপীনাথ দন্ত (প্রতিভা, ঢাকা, 
১৩২১-২৩ ) কন্তৃক ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত (ইং ১৯১৩-১৬) । 

[ পরে ঢাকা সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক পুনমুদ্রিত হইয়াছিল, 
কিন্ত পুনমু ড্রিত পুস্তিকার (পু ১৪৮) কোন পরিচয়-পত্র 
নাই এবং সংগ্রাহকেব নাম বাদ দেএযা হইয়াছে । শেষে 
প্রথম খণ্ড সমাপ্ত এইবপ নির্দেশ অস্ছঃ কিন্ত দ্বিতীয় খণ্ড 
প্রকাশিত হইয়াছিল বলিযা জানা ন।ই। প্রবাদগুলি বিষয় বা 

বশের অগক্রমে নয, দদৃচ্ছাক্রমে স'গৃহীত। মোট সংখ্যা 
দেওয়া আছে--১০০৭ ] 

পল্লীসাহিত্যের কুড়ান মাণিক। সংগ্রাহক ও পরিচায়ক 
--মোহম্মদ হানীফ পাগান। পাঠন-কুটার, ব টশ্বর, চন্দনপুর, ঢাকা । 
চৈত্র ১৩৪৩ ( ইং ১৯৩৬) । পঙ০। মুলা 1৮০ আনা। 

[ পর্বনঙ্গেব ২৫৩টি প্রবাদের ব্যাখ্য।-ম'খলিত সংগ্রহ ] 

17111 27056705506 05 10155101650 06 00112- 

০০৫ 1211] 175০5) 107 08108910110, 2. 0910. 0910068 
1819. 

[ এ পুস্তক আমব] দেখি নাই ] 

89795 01518158058 £1০৮৩719৪  20101)1190 99 8] 

85910191801 6009 10181800 01 609 01015080006 10186106, 

[ 210660 10: চ015868 01700156107] 17819. 558৪ : 
09109668189. 70. 86 

[ সটক্ষিপ্ত ইংরেজী ভূমিকায় ] 1). £১ এই দস্তখত হইতে 

বুঝা যাঁয় যে, ইহার সঙ্কলয়িতা হইতেছেন বঙ্গভাষান্বাগী 

]. 0 0901501 সাহেব, যিনি চট্টগ্রামের ম্যাজিছ্েট ও পরে 

কমিশনর হইয়াছিলেন। প্রবাদ সংখ্যা দেওয়। হইয়াছে মোট 
৩৫২। 09051 91001) সীহেবের 4১558176596 

ঢ0:০%:৮৩-এর আদঘর্শে সঙ্কলিত ] 



৮৪৪ 

চট 

২ 

৩ 

২৪ 

২৫ 

২৬ 

বাংল। প্রবাদ 

ট্টগ্রামী বাঙ্গালার রহম্য-তেদ । ডক্টর মহন্মদ এনামুল হক 
বচিত। কোহিনূর লাইব্রেরী, অন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম । ১৯৩৫ । 
মুলা এক টাকা। 

[ পরিণিষ্টে (পূ ৯৭-,২২) কিঞিদুন এক হাঞার টট্টগ্রামী প্রবাদ 
স্থানীয় ভাষায় ধণাভঞমে দেওয়া হইয়াছে 

প্রবাছের আবাদ । লেখক-_কুমুদচন্ত্র ভট্টা্াধ্য। সৌরভ, 
পঞ্চদশ বর্ষ, মযমণসি-ত, মাঘ ১৬৩৩ পৌষ ১৩৩৪ (ইং ১৯২৬-২৭ 
প্র ২ ১ ২ন) ৯১১ ১৫৩১ ১৯৪১ ২৫৭১ ১৮- | 

[ * ধানতঃ ময়মনদিংহের ৪১২টি প্রবাদ স'গৃহীত হইয়াছে] 

রঙপুরে প্রচলিত গ্রবাদ্দ । সদ্লধিতা৷ শ্রীতারাশঙ্কর তর্করত্ব। 
বঙ্গপুব সাহিভা পরিষদ পনি অষ্টম ভীগ, ১৩১" ( ইৎ১৯১৩)। 
প্ 5৩-৪৮। 

[ প্রবাদ-স'থা। মোট ১৫1 এঞুম*৭ প্রকা্য বলিয়া চিহ্িত 
হইলেও পরে আব পত্রিকায় বাহিব হয়নাই । প্রবাদগ্ুলির 
সামান্য বাখ্যাও আছে] 

পাবনা জেলায় প্রচলিত প্রবাদ নচন। এমন্বথন[থ 
মন্দ্রমদান সঙ্কলিত । প্রতিভা, 0াকা, অগ্রহায়ণ ১৩২১ (7 ইহ ১৯১৪)। 

প্ ৬৩৩-৩৪ | 

[মাত্র ৫৬টি গ্রবাদ। ইহাও পূর্বোন্ত সগহের মত ক্রমশঃ 
বলিয়! চিহিত ] 

স্নবলচজ্জ মিত্রের সরল বাঙ্গাল। অভিধান । সপ্তম সংস্করণ 
কলিকাত। -৯৩৬। চতুর্থ ভাগ, গ্রবাদরূপে প্রচলিত স'স্কৃত গ্লোকা- 
ব্লী, পু ১৪৮৩-৮০ ১ পঞ্চম ভাগ, বাঙ্গাল! প্রবাঁণ, পু ১৪৮১-১৫৮২ | 

[ব্যাখ্যা আছে। বণান্তক্রমে সঞ্চিদিত।  প্রবাদ-সংখ্যা। 
আমাদের গণনীয় ৩১০১, কিন্ত অনেক গ্রবাদ একাধিকবার 

বিভিন্ন বণীন্ুক্রমে দেনা হইয়াছে ] ৮7 

আশুতোষ দেবের নৃতন অভিধান . কলিকাতা সন ১৩৪৪) 
১৯৩৭ সাল। পরিশিষ্ট 

[ প্রধচন-দ' গ্রহ, সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসঙ্ষজেত, পু ১৪৯৫-১৫৫৭ 
অনেকগুলি স'স্কৃত গ্লোক ও বচনও ধর হইয়াছে । আমাদের 
গণনার প্রবাদ-সংখ্যা মোট ১৮৩০ ] 



৭ 

২৮" 

৮২৩ 

পরিশিষ্ট-_ প্রমাণ-পষ্গী ৮৪৫ 

সংক্ষিপ্ত প্রবাদ-রত্বাকর। শ্রীসত্যরঞ্জন সেন। দেন ব্রাদাস' 
এড কোং কলিকাতা ১৩৫৮। গৃ ৭৩০০ | 

[ ইহাতে প্রবাদ *পেক্ষা চলতি কথা বেশি আছে। উদাহরণ 
৪ তাংপধা সহিত প্রায় ১৫০৭ ] 

কবিতা-রত্বাকর। শ্রীনীলরত্ব হালদার সম্পাদিত। দ্বিতীয় 
সংস্করণ, ভীরামপুর ১৮৩০ পৃ ॥+১৬৬। 

[ইহাতে ২০৩টি প্রবাদরূপে প্রচলিত সংস্কৃত শ্লোক ও নীতি- 
বাক্য বাংল! অনুবাদ সমেত সংগৃহীত হইয়াছে । জন মার্শমান 
লিখিত ইংরেজী ভূমিকা ও প্রবাদগুলিব ইংরেজী অন্থবাদও 
আছে] 

ডাকপুরুষের বচন । ৬বক্রেশ্বর স্টায়রত্র সংগৃহীত । বেণী- 
মাধব দে এণ্ড কোং দ্বারা প্রকাশিত । ১৭৫ তার্ক চাটাজ্জির লেন, 
অক্ষয় প্রেস হইতে শ্রীনন্দলাল শীল কতৃক মুদ্রিত। লন ১৩৩৫ 
( ইং ১৯২৮) সাঁপ। পু ১-৩১। 

[ ইহাই পুরাতন ডাকের বচনের একমাত্র প্রামাণিক সংগ্রহ ] 

ডাকপুরুষের কথা । বদ্ধমান িলার অন্তর্গত উখর। গ্রাম 
নিবাশী শ্রদ্বর্গাগতি স্ুখোপাধ্যার কতক সংগৃহীত ৪ প্রকাশিত। 
রাণীগঞ্ণ ইউনিভাবস্তাণ প্রেমে শ্রপাখদা প্রসাদ ভট্রাচাধ্য দ্বারা মুগ্রিত। 
ছিতীয় ৪ তৃতীয় খণ্ড । মন ১৩১১ ( ₹ইং₹ ১৯০৪ 11 প ১-৬৮। 

| ইহার প্রথম খণ্ড আমবা দেখি না বর্তমান পুস্তকে 
( দ্বিতীয় খণ্ডে) কতকগুপি প্রবাদ বর্ণা্ক্রমে ( পৃ ১-৩৫) ও 
কয়েকটি মান পুবাতন ডাকের বচন (পূ ৩৬-৪৪) দেও 

হইয়াছে। তৃতীয় খণ্ড (পু ৪,-৬৮) রুষিসম্বম্বীয় যাবতীয় 
খনার বচন ডাঁকপুরুষেব কথা বলিয়া! ধৃত হইয়াছে ] 

ডাকের কথা । ভে'লানাথ দত্ত দ্বারা €কাশিত। আদি ব্রাঙ্গ- 
সমাজ যন্্, কলিকাতা। ১৬০৪ সাল। প: ১৮০+৭২+১৯০। 

[ইহা প্রাচীন ডাকের বচন নয়। কোনও আধুনিক ডাক- 

পুকষ্রে বচন খণ্ডে খ.১ প্রকাখিত। ইহা হইতে কোনও বচন 
আমাদের সংগ্রহে স্থান পায় নাই ] 
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বাংল। প্রবাদ 

(খ) আলোচনা 

প্রবাদ?-সং গ্রহ, ভারতী ও বালক, চতুর্দশ খণ্ড, ১২৯৭, প্ ১৬৪। 
[ কানাইলাল ঘোষালের প্রধাদ-স” গ্রহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা ] 

প্রবাদ প্রসঙ্গ £ প্রণ্লেশচন্ত্র মজুমাণর। ভারতী, ১৯শ খণ্ড, ১৩০২, 
পূ ৫৬৪ ৮, ২২শ খণ্ড ১৩০৩, পর€২৬ ৩২, ১৩০৫, পৃ ৫৬১-৬৭। 

প্রবাদ প্রসঙ্গ £ শ্রীদীনেন্্রকুমার রায়। ভারতী, ১৩৯৪, 
পূ ১৪৩-১৫১। 

প্রবাদ প্রসঙ্গ : শ্ররজস্থন্দর সান্যাল । ভারতবর্ষ, ১৩২ ১ম বর্ধ, 
হয় খণ্ড, পু ১৪০-৪৪। 

ভারতচন্ত্র ও বাঙ্গীলা প্রবচন শ্রহিমাংশুচন্ত্র চৌধুরী । 
ভাব্তবর্ষ, আশ্বিন ১৩৫৬, পূ ১৯২। 

প্রবাদ বাকা আলাচনী। প্রবাসী, ১৩৩৪, ১ম খণ্ড, পু ৬৯, ২৬১, 
৩৯২ । 

ভারতচন্দ্রের কবিতায় প্রবচন : ্নরেন্্রনাথ ভট্টাচার্য । প্রবাসী, 
১৩৩৭, ২য খণ্ড; পর ৫৯-১০। 

প্রবাদ-গ্রসঙ্গ £ ইবিমলীচরণ লাভা । আলাব) “য় বর্ধ। ১০১৯ 
প ১১২- ৪ 

1), 09100 1725278 02112676, 301), 19405) 63 64. 

০ 

চে 

কম্িকাতা মণ ১৩২৯ সাল। 

শ্রমহেন্্ নাথ কর করুক স'গৃহীত ও প্রকাশ 

প্রীকৃষ্ণকীপুনের প্রবচনঃ শ্রমতী গোপা হেমাঙ্গী চৌধুরী | 
আশুতোষ কলেঙ্গ পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩৫৭, পু ৩৮। 

খলর বচন 

খনার বচন । মণুগদন শ্টাঞাবয সঙ্ধলিত। কণিকীত। ১০৮৯। 

সানুবাদ জ্যোতিবরত্র ব। খনার বচম। নং ৩১১ অপাব 
চিৎপুব বোষ্ড হর্ততে এরুচ্চশ্র শীন ছাবা সংগৃহীত ও একাশিত। 

বাক ্রাট হইতে 

| কপিকাতা সন 
সানুবাদ খনার বচন । ১৭নং বুন্দাব 

১৩৩১ সাল। 

জীবনী ও মর্দ্ার্থ সহ খনার বচন। বিডঠারপোপাধিক পণ্ডিত 
স্থর়েন্তর নাথ ভট্টাচার্য সঙ্কপিত। কার্তিকচন্দ্র ধর ত্রাদারের মুলত 
কলিকাতা লইত্রেরী, ১নং গরাণহাটা স্ত্রী, কলিকাত। আশ্বিন ১৩৩৬| 



৫ 

পরিশি্-_-প্রমাণ-পর্থী ৮৪৭ 

বরাহমিহির ও খনা। একালীমোহ্ন বিগ্যারত্ব কর্তৃক সংগৃহীত । 
কাঠিকচন্ত্র ধর ব্রাদারের স্থলভ কলিকাত। লাইব্রেরী, ১০৪ অপার 
চিৎপুর রোড, কলিকাতা । নৃতন সংস্করণ । আঙ্িন ১৩৩৩। 

[ উপরেব নং ২ হইতে ৫ পধ্যস্ত সংগ্রহগুলিতে যে খনার বচন 
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উদাহরণ উদ্ধ,ত গ্রশ্থ ও গ্রস্থকারের নাম-সুচী 
অক্ষয়চন্ত্র সরকার ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

হর টলতে 
অস্বৃতলাল বন্থু ] পাঁচু ঠাকুর 

এ ূ ভীরত-উদ্ধার (রাম শর্দা ) 

টু | ঈশ্ববচন্দ্র গুপ্ত 
বিবাহ বিভ্রাট জিত 

নি উদয়ন আচাধ্য 
কালাপানি 

রে উইলিযম কেরী 
এমা বিট | টাটা 

নবযৌবন 
| কবিকম্কণ (মুকুন্দরাঁম দ্রষ্টব্য ) 

চোঁবেৰ উপব বাঁটপাডি | ৃ ক 

সাধাস বাঙ্গালী কবিচন্জ্র ( এক্ধর চক্রবন্তী ) 

সাবাস আটাশ 
বামায়ণ 

রাজ বাহাদুর | কমলাকান্থ (সাধক ) 

ডিসমিশ, 
| পদাবলী 

বিজ বসন্ত কাঙ্গাল হরিনাথ 

হীরক চূর্ণ কালিদাস 

কৃপণেব ধন যেঘদুত 

নি 
অভিহ্ানশকুস্তল 

যাছুকরী 
কুমারসম্ভৰ 

175 কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ 
সম্মতি-সঙ্কট 

খিক 

অন কালী প্রসন্ন সিংহ 
খাস দখল উচিত 

অস্যঘোষ কাঈরাম দাস 
সৌন্দরনন্দ মাতীর 

আজু গোসাই কৃত্তিবাস ওঝা 

আলাওল 
বামায়ণ 

টি? রুষ্ণকাস্ত ভাছুড়ি ( রসসাগর ) 



৮৫২ 

কষ্দাস কবিরাজ 
চৈতস্য-চরিতামূত 

ক্বীরোদপ্রসাদ বিগ্যাবিনোদ 

নিম্মতি 

গিরিশচজ্জ ঘোষ 
প্রফুল 

বলিদান 

বিহমঙ্গল 

আবু হোপেন 

সন্তাতার পাও 

বেলিক বাজার 

জন! 

যাাঁর়সা কা তায়সা 

হারাদিধি 
আয়ন! 

জাস্তি 

নসীরাষ' 

মায়াবসান 
গৃহলগ্দী 

শাস্তি কি শান্তি 

পূর্ণচজ্্র 

স্বীবংসচিস্তা 

রূাপ-সনাতন 

পাঁচ কনে 

মলিনা-বিকাশ 

মনের মতন 

করমেতি বাই 

নিমাই-সন্নলাস 

ঘুকুল সুঞ্জর। 
ভোট মঙ্গল 

বাংল গ্রবাদ 

শক্করাচা্য 

তপোবল 

বড়দিনের বকশিশ 

গুগাঁঢ্য 
কথাসরিৎমাগর (মুল ) 

গুণরাজ খান্ 
জীকৃষবিজয় 

গোপাল উড়ে 

বিচ্যাহুন্দর (গান ) 

গোপীচন্দ্রের গান 

গোগীচন্দ্রের পাঁচালী 

গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস 

কলিকাত! বিশ্ববিগ্ঠালয় প্রক1|শঠ 

গোবিন্দ অধিকারী 

ঘনবাম চক্রবস্তী 
ধন্মমঙ্গ ল 

চণ্তীদাস 
পদাবলী 

চধ্যাচর্য্যবিনিশ্চয় ব! 

বৌদ্ধ গান ও গ্লোহা 
জ্ঞানদাস 

পদাবলী 

টেকটাদ ঠাকুর (প্যারীচাদ মিত্র ) 
জালালের ধরের দুলাল 

খাওয়া বড় দায় 

জাত রাখার কি উপায় 

ঝ্িকা 

তারকচন্ত্র চূড়ামণি 
সগরী নাটক 
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তারকনাথ গঙোপাধ্যায় 

স্বর্ণলিত। 

ভ্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় 

বীর্ধবল 

ন্য়নচাদের ব্যবসা 

দাণরথি (দাশু) রায় 

পাঁচালী 

'বীনবন্ধু মিত্র 
নীলদ্পণ 

নবীন তপস্থিনী 

বিয়েপীগলা বুঢো 

জামীই বংবিক 

সধবার একাদশী 

লীলাবতী 

কমলে কামিনী 

কুডে গরুব ভিন্ন গোঠ 

যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ 

সুরধুনী কাবা 

কবিত। 

গাগ্যপছ্য 

'“দেবেজ্নাথ সেন 

দগ্ধকচু 
বিংশ শতাব্দীব বর 

স্বিজেন্জলাল রায় 
কক্কি অবতার 

তাহল্পর্শ 
বিরহ 

প্রায়শ্চিত্ত 

পুন জন্ম 

সাজাহান 

নুরজাহান 

চজগপ্ত 

স্ পো তি পিীশ 

শপ ৫০, পপ | আাপপপাপপপ্প পাস 

মেবারপভ5ন 

দুরগাদান 

ভাঙ্ম 

সোবাব-রুণ্ত 

বঙ্গনারী 

সিংহল বিজয় 

পরপারে 

নবীনচন্দ্র সেন 

পলাশীব যুদ্ধ 

নিধুবাবু (র'ননিধি গু ভরষ্টবা ) 

নীলকঠ মুখোপাব্যায় 

( যাত্রা ওয়ালা ) 

নুত্যগোপাল বাস 

হরিশ্চন্্র ( শমৃতলাল বনহুর 

নামে প্রকাশিত ) 

পঞ্চতন্থ ( মূল ) 
পতঞ্জলি 

মহীভাঙ্ক 

প্রভাতচন্ত্র মুাপাধ্যায় 

যোঁডশী 

সিন্দরকোটা 

বমানুন্দরী 

রত্র্দীপ 

নবীন সন্গ্যামী 

প্রেম ও প্রহার 

মনেব মানুষ 

জীবনের মূল্য 

বাল্যবন্ধু 

মাহুলী 

কুড়ানো মেয়ে 

সত্যবাল। 

সম্পাদকের কম্তাগায় 



৮৫৪ 

গ্রমথনাথ শন্মা 

( ভবানীচরণ বন্দেঠাপাধ্যায় ) 
নববাবু বিল।দ 

নববিবি বিলাস 

গ্যাবীচাদ মিত্র 

( টেকটাদ ঠাকুর ছষ্টব্য ) 

প]ারীমোহন কবিরত্ত 

বন্ষিমচন্দ্র চট্টোপাশায় 
ছুর্গেশনন্দিনী 

বিষবুক্ষ 

ইনির। 

দেবী চৌধুরাণী 

সীতাবাম 

আনন্দ্মঠ 
লোকরহস্ত 

কমলাকাস্তর দপ্তর 
বিবিধ প্রবন্ধ 

বু চণ্তীদাস, 
জরুষ কীন্ন 

বলরাম দাস 

পদ্!বলী 

বাচস্পতি মিশ্র 

ভামতী 

বিজয় পন 
মনসামঙগল 

বিজয়চন্জ্র মজুমদার 

বিদ্ভাপতি 
পদাধল', 

বিভৃতিভূষণ বন্দ্যোপাপায় 
পথের পাঁচালী 

ভবভূতি 
উত্তয়াধচক্জিত ৮০৫০ পে | ও পপ ক পা পেস ক সা প্সস শি 

বাংল! প্রবাদ 

ূ 
ূ 

ভারতচজ্্র বায় গুণাকর 

অনদামঙ্গল 

ভোলা ময়ব! ( কবিওয়ালা ) 
মধুস্থদন কান 

ঢপসঙ্গীত 

মধুহ্ধন দত্ত 
মেধনাদবধ 

কুষকুম রী 

একেই কি বলে সভ্যত। 

বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রে? 

মনোমোহন জু 

মহাভারত ( মুল) 

মাণিক গাঙ্গণি 
ধর্মামঙ্ষল 

মাশিকচন্দ্র রাজার গান 

( গ্রিয়সন সম্পািত ) 
মুকুন্দ দার্স (যাত্রাওয়াল! ) 
মুকুন্দরাম কবিকস্কণ 

চণ্ডীমঙ্গল 

মৃডাঞ্জয় বিগ্ভালঙ্কার 
প্রবৌধচক্দ্রিক। 

যঙ্জেশ্ববী ( কবিওয়াল। ) 
যোগেক্্রনাথ বা 

কৌতুককণ। 

্ববীঞ্জনাথ গাকুর 
চিরকমার সভা 

শেক্কীঙ্ষা 

মা 

সোন্বীর তরী 

প 

পলতিক। 

গোরা 
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বমেশচন্ত্র দন্ত 

সমাজ 

সংসার 

রপিক চক্রপ্ঁ 
রাজকৃষ্ণ রায় 

গ্রন্থাবলী 

বাজনারায়ণ বস্থ 

আস্মচবিত 

তাম্বলোপহাব 

বাজশেখর 

বিদ্ধশালভর্রিকা 

কর্প বমঞ্জরী 

রাধাকান্ত দেব 

বাঙ্গাল। শিক্ষ।শ্রন্থ 

পামনাবাষণ তর্কবত্ 
কুলীন কু্ঠীসবব 

নব নাটক 

বামনিপি গুপ্ত 
গতবত্ 

বামপ্রসাদ কবিরঞ্জন 

বিদ্যানুন্দব 

পদাবলী 

রাম বস্থ (কবিওযাল। ) 

রামীই পণ্ডিত 
শৃন্ত পবাণ 

রামেম্্রন্ন্দর ভ্রিবেদী ৃ 

জিজ্ঞাস ূ 

রামেশ্বর চক্রব গর | 
শিবায়ন ৰ 

রূপটাদ দাস পক্ষী ূ 
রূপরাম | 

ধর্দমমঙগল | 

৮৫৫ 

লোৌচন দাস 

চৈতচ্যা মঙ্গল 

শহর চক্রবন্তী ( কবিচন্্র দ্রষ্টব্য ) 

শহ্গরাচাধ্য 

মোহমুদগরর 

এরংচন্ত্র চট্োপাধ্যায় 
শ্রীকান্ত ১--৪ পর্বব 

দেবদাস 

দেনপ।ওন। 

বোশী 

চবিভ্রহীন 

গৃহদাহ 

মেজদিদি 

পণ্ডিত মশাই 

তবক্ষণীয! 

বৈবুষ্ঠেব উইল 

রমা 

বডদিদি 

পশ্রীনমাজ 

নব খিংন 

বামুনেব ।ময়ে 

এক'দশী বৈবাগী 

ঙ্গামী 

শেষ প্রশ্ন 

শিবনাথ শাস্ত্রী 

শুক 
মৃচ্ছকটিক 

শ্রমন্ভাগবত ( ফুল) 

হরুঠাকুর ( কবিওয়ল! ) 

হিতোপদেশ (মুল) 

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

বাজিমীং 
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প্রয়োজনীয় শব্দের সূচী 
[ সংখ্যার ছার! প্রবাদের ক্রমসংখ্যা বুঝাইতেছে। ব্ণীন্ুক্রমে সাজানে! 

বলিয়া প্রবাদগুলির প্রথম শব্দ অনেক সময় ধর] হয় নাই; সুতরাং কোন শব্ধ 
খু'জিতে হইলে প্রথথে সেগুলি দেখিয়া লইয়! শবন্থচী দেখিতে হইবে। প্রবাদে 
যতবার ব্যবহৃত যাবতীয় শব সমন্তই ততবার ুচীতে লওয়া হয় নাই; কেবল 

যেগুলির দ্বার কোন একটি প্রবাদ সহজে খু'জিয়া পাওয়া! যাইবে, সেই বিশিষ্ট বা 
প্রয়োজলীয় শব্দ গুলি; 1০৮-৬ ০৮৭৪ হিনাবে অথবা বিবিয়েৰ প্রয়োজনীয়তা হিসাবে, 
স্চীতে স্থান পাইয়াছে। ক্রিয়াপদগ্ুলি সাধারণতঃ বাদ দেওয়া! হইয়াছে। 
1১)গু4েম শব্ধ দরকার মত ( * চিহিত করিয়া ) চয়ন করা হইয়াছে । বিষয়ের 

অন্ক্রমে সাজানে বলিয়া তীয় পরিশিষ্টেব অপেক্ষাকৃত স্বল্পসংখ্যক খনার ব্চনগুলি 

শব্দস্ঠীব জগ্য এখানে ধরা ভয় নাই ! 

অধ্ণা ৯৯ 

মআকাজে দড় ১ 

অকালে রাজি ১৫৮৯ 

অকাল ২-৬ 

অকুব ৪১৭৪ 

অকেজো ৯-১০ 
মকুর খুড়ো ১২২৫ 

অনুর সংবার্ধ ২৪৮৪ 

অক্ষব ১২৫৩-৫৪, ১৭৩১) ১৭৮৪ (কালিৰ), 
৫২১৬ ( কালিব) 

অগড-ব্গড ৫৬৯৩ 

অগন্ত্য ১১ 
অগাধ ৪১৬৯) ৮১৮৮ 

অগ্ুণ ১২ 

অগ্তর চঙ্গপ * 

অগোচর় ৬৪৩, 

অগ্নি.১৪, ৪**৪ 

অগ্মিবল ৯* 
অগ্রগণা ৪৩০৭ 

তগ্রত্থীপ ১৫, ৮৪৭ 

অঘটন ১৬-১৭ 

৫৫ 

অপাও ৩৮২৫ ৫৮১৮ 

অন্ঘাবে ১৭৫ 

আন্রাণ মাস ৭১৮৬, ৫৭৪৬ 
অঙ্গ ২৮৬৮, 

(সোনাব) 

অচেতন ৩০৬৩ 

মচেন। ১৯ 

অজগর ২০ 

অজা জাদি *১২৭১ 
অজা৩]1 ৭৫২ 

অজাধযুদ্ধ ২৩ 

অজ্ঞাতবান ৫০৮ 

অজ্ঞান ২৪ ২৮, ৮৯১৫ 

অঝোব বা অজ ঝোর ঝোরে ২৭২, ২৩৭০ 

অগ্ন ৩৭৮৮ 

অতি-আদর ২৯ 
ন্বতি মাশা ৮৮৪৮ 
অতি-ঘবন্তী * ৪০ 
অতি-চতুর বা অতি-চালাক ৩২-৩৩ 
অতিদর্প ৩৪ 
অত্দান ৩৫ 

৭১৮৮) ৭৬২২, ৮৩৫৬) ৮৪৭২ 



৮৫৮ 

আতি-নিম্ু ৪২ 
অতি-পিরীত ৩৮-৯ 

অতি-বড় ৪* 
আি-বরম্তী * ৪৭ 
আতবাড় ৪২ 

অতি-বিযাদ ৪৯ 
অতিবুদ্ধি ৪৩ 
অভি-বোকা ৩১ 

অন্তভকি £৪ | 
অভিভাব ৪৫ 
জঙিলাত ৪৮ 

আউ-ন্দরী ৩২ 
অতি গোসর ৩৭ 
আিথ ৭৭০৭ ২৮৭২ 

জভিঘথি ৬৫৭৫, ৭৩০৫, ৮২৬৩ 

অধব্ ৪৬৯৮ 
ঘদণ ৫০-৫১ 

অন ১৯৯১ 
অধৃ% &২-২৪, ৩১৩) কক ১৩৭৯, ৪৪৭১) ৬৯৫৯ 

আত্ধীক ৫৬০৬ 
অদ্ধেক ফল ৬৬২ 

অদ্ভুত % ৩৭৯৩ 

অধন্ ৮২৮৯ 

অধিকবাতী ৭৮5 
অধিকাবী * ১৫৮, ২৮৫৮১ ৩৬৩১৮ 

অধিবাস (ও বিয়ে) ৫৯) ৫৮১৯ 
অধৈে।গতি ৪৮৪৯) ৫৪৬১৭) ৫৭৩৭ 

ভনঢন ৬১ 

অনণ্ ৬২ 
অনগ্থের ব্রত ৫২২ 

অনভ্যান ১৩৫, ৬৩ 
নর্থ ১৫৯ 
অন্কি ৬, 
অনাচার ৮৮৫৫ 
অনাথ ৬৪ 
অনাপ (নাম ) * ৩৭5২ 
অনাবৃষটি ৪৭, ৬৫ 

অনাহার ৬৬১ 
অনিচ্ছে ২১৯৬ 

অনুগ্রহ »*৭৪ 

অঙ্ুপান ৬৫৬, 

অনুয়াগ ৬৭ 

বাংলা প্রবাদ 

গানুরাগী ৮৯৯ 

অনেক খাওয়া ৭৭ 

অস্ত ১৬৫২, ১৬৫৯, ২৪২* (পাওয়া )। ৪৯৯৬ 

অন্তঃকরণ ৭৭৪৭ 
আন্তঃশীলে ₹৩৩৬ 

অন্দর ( সদর উ্রষ্ুবা ) * ২২৩৫ ৫৬০৩, ৭৫৬০ 

অন্ধ (নড়ি উষ্টব্য) ৮০-৮২, ৫৩৫৬, ৫৪৬৪ 

(পুত্র) 

অন্ধক।র ৭৮-৭, ২৫৩৪৫, ৩১৫৪, 6৮৪৫ 

অন্ন ৮৮-৯৩) ২৭২৫ ৯০১১) ৯০৩২ 

অন্নকাগাঁলা ৮৪ 
অন্রচিন্তা ৮৫-৮৭ 
অন্ন €1 ৭৩ 
অন্নপূণ। ৮৯, ৮২৪৫ 

এনপ্রাশন ৬০১৮, ৮6৪৫) ৯০৩২ 

জনবল ৯ 

অমভাঙগ। ২৪৬৮ 

জপমন (মান জ্টুব্য) ৯৬, ১৩৩৫) ১৯১১) 
৩৩১৫, * ০০৪, ৮০৫৪, ৬০৪১০) ৬৯৭৩ 

( আনীর )। ৭৩৩৫, ৮৯৮৭ 

অপযশ ৫৭৩৬ 
ঘাপরাধ ৩১৮৯ 

অপান্র ১৮২ 
অপার ₹% ৬৭২১ 

অপার নদা ৯৮ 

অপ্রবাণী ৭৭ 
অর্ধণা। ১৯৮ 

অপু্রনি ৬৪ 
অবতার ১৭ (কলির), 

৮৫৪১ (হঠাং) 

অব.ওরের কৌ »*১৭ 

আঅণন। ১০০ 

অবধলাজন ৫১৭৭ 

অবস্থা ১০১৭ ৭ 

অবহেল! ৩৬৭, ২৫০ 

অবাক ১০২১১ ১ 

অবাক কথা ১১ 

অব ৬৪৫২৬ 

অবিয়খ ১১৪ 

অবুঝ ১58. 3. 

অবুধ ৫৪৮৫, ৫৮৬৯, ৮৩৮৪ 

অবোধ ১১৭ 

(বারন, ৩৩০৪ 

২, ৮২৩৭) ৯০৪০ 
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অবোধা ১১৬ 

অবোলা ১১৮ 

অঞন্দণ ১১৭, * ১৩১ 

অভন্ত ৬০৯৯ 

অভ ৬১০৪ 

অভ? ১২৭ £ 

অভাগ| ১২১০২৪৪৫১৮২ % ৫৩৮৯) ৬১৪৪ 

অভাগর দূশ। « ৮০২৯ 

আগা] ১২৫-২৯, ৩৪৭, ৪8৪২৭, ৫০৫০, 

৬৭৪৩ 

হাভাব ১৩০, ১৩৩০, ১৯৭৭, 8৯৩, ৪৫২৪) 

৮৬৩৭ 

অশ্ব ভব ১৩১, ৮৫১৩-১৪ 

অভিমান ২৮৪৮১ ১১৮২, ৬৮৭৯ 

আভিম।ণী ১৩২ 
অ+ সস ৭২৬৩ 

অসুত্ত] ৬৩৩ 

অমবব ম। ৬৯ 
হামানয ২৭১ ১৩৬-৩৭। ১৯০৮, ৬২৬৯ 

অমাবঙ্গা ১৩৮ ৩৯, ১১২৪ 

অমৃত ১৪০ ৪১, ২৯৮১, ৩০1২ (দল) ৩৮২৪ 

অশ্ুতী ৩১৬২ 

অমুতেব ৭ 4৭৬৪ 

আধ । ১৫৫৭ ৩৫০৩) ৩৫১৮৫ ৪৭) ৪৭৬৭) ৫৪১৮) 

৭৬৮৮, ৭৮৬১ 

অন্থলে আদ। ১০২ 
অন্ন ৩৭4৩ 

ম্ধাচন্তী ১৪ 
অযোব) ১৪৪, ৭২৬৪, ৮৭৬০ 

অবগুণ ববগ্তণ ১৪৫ 

অবণ্য ১৪৬-৪৭ 

এপাজ। ১৫৩ 

অরাধুনী ১৫৪ 

অকচি ১৪১, ১৫৫), ৫৫৬৬ (দুধে), ৬৮০৪, 

৯ ৭৬৭ (যমেব) 
অনধিক ১৫১, ১৫২, ৬৬২১ ২১৭১) ৮২২৪ 

অশান ৬৯৮২ 

অলফ।তিণক1 ১৫১ 
অপঙ্মী ১৫৭-৫৯, ২৫৯৮, ৬৭৫৩ ( আলঙ্গ্ী ), 

৮১৫৫ (পাওয়1) 
অলাঁভ ১৬০) * ২৩৬৮ 

অলি ৯৭১ 

৮৫৯ 

জিল্প ১৬১-৭০, ১২১০, ২৪০৮ (গল), ৪৯০৮, 

৮৮৪৯ 

অল্প কগা ৫৯ 

অন কাল ৪১৮৮ 

অঙ্গ দাওষা ৭০ 

তল-বয়ন ৩২৯২ 

অশণ ১৭২-৭৩, ৫৪৪ 

অশ্হ্ ৬৫২২। ৬৮৮২ 

অশ্বতবী ১৭৪ 

অহ্গমা ১৭৫ 

অএবাবি ৫১৫৩ 
এম-খষ্টম ১৭৬ 
অঙ্ুবন্ত। ২৭৩, 

অষ্ট।ঙ ২১৫ 
অনইবণ ১৭৮ 
অনং ১৬৫৪) ৮ ৬১০৪) ৮১১৪ 

অসংনাৰ ৮১১৭ 

অসতা ১৭৭, ৭১৮৯) ৮১১৮) ৮১২৮ 

আমময ৬১২৪১ ৮১৯৫, ৮১৭০-৯৯, ৮৪২২ 

মআসাযাদ ৮৪৭৯৪ 

সন্ত ২৮৯৩-৯৭ 

তঞ্ধারী ৪৫, 
অস্থান ৮৮২ 

'অস্থিত পঞ্চ ১৮৩ 
অস্তিব ১১১১ 

গস্থিব-পঞ্চম ১৮৪ 

অহম্কা!র ৯৩০৯, ৪৩১ , ৮৪১১ 
অহিরাবণ ১৫২৪ 

আঃ-খব ১৮৫ 

আহ-ঢাই ২১৭৪ 

আইবুডো ১৮৬৮৮, ৮৭৫ (বি), ৬৫২৭ (মা) 

আইল, আল, আতা ১৮৭-৯০) ৮৭০১ ১৫৪১ 

(কাচা), ২২১২, ৪১১৭, ৫৯৪২ (বাধা) 
আউডা (বাহ ) ৭৩৯৪ 

আউদডমুণ্তী 4৭০ 
আউপাভাল ৬৯১৬ 
আউনা, আউলে ১৯২, ২৯১১ 
আউলিয়। ১৯১ 

আউন-থাউল ১৩১৩ (পৃঃ ৭৬৭ উষ্টবা ) 
আউশ ( ধান ) ১৯৩-৯৫, ১২২১) ৬৯৫ 

আউশ পৌষ ১৯৪-৪৫ 



৮৬৩ 

আউশ, হাউশ জষ্টব্য 
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আটুনি-কনি ৩৩? 

আ?ট-কাটে, আটেপিটে ৩৩৬-৩৮ 
'আ1 ১৯৯৬, ১৬১৬, ১৩১৮ (কাঠালেব )। ২৬৭১, 

৩২২১ (বাঠালেৰ), ৪৫৬৯ (কীঠালেব ), 
৪৭২৬ (দ্পরীতেব), ৬৯৬৮, ৭৯3৪ 

( মাকন্দেব ) 

আঠাবো ৩5৯ 

আঠাবেগাছি পথ ১১৯৫ 

অ ঠাবো ঘা ৫৫৪২ 
আঠাবে। মাসে বছ্ছব ১৮৮৪ 
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আধেক রাত ৪৩২৯ 
আন্ ৮৩, ৪১০১ ৪১২-১৪, ৫৭০৮ ৫০৪৭ ৫৯০২ 

৭১৫% 

আন্ডান ৮২৫ 
আনন্দ ১১৭, 

৫৪১৮, ৭8৯৪) ৭৬৪৩ 

আনন্াময় ৮*৬৪ 

আন্লা ৪১১ 

আনহি ৪১৫ 
শান্দিরাম সর্দার « ৩৭৭১ 
ম।ন্দিরাম মহাজন ৪৩৭৬ 
স্ঙ্থী ১০৮ 

আন্ধ ( আম্বা ) ১১৯০ 
হানা ৮০৫৮-৫৯ € যোল )১ ৯5 5১ 

আনাগোনা ৪১৬, ৯৪৭ 

শাদা, ক্কানাচ ৯০১৮ 

ন।ডি ৪১৭, ৫১৭০ 

আনাবস ১১৮ 
চানি (আনা ) ৮৫৩৩ 
মানী ৬৬:৪ 

ল।পঢ়া ১৪৯১ 

আপদ ৫১৭১ 

আ[পন। আপনি ১১৫১) ৭০৯১, ৭১৪১) ৮৮৬ 

আপনাউলী 5৪০৫ 

১৪৩০) ১১৫৯) ১৪১৪, ৫১%৪ 

আপি ৫১১ 

আপ্ত ৫১৫-১৬, ৩৪৫৪ ( দোষ) 
াপ্তু পর ৮১৯৩ 
আপন পর ৮১৯-২৭, ৪১৮০৩৪০, ৪৩১২১-৩৪, & ৩৬, 

8৩৮৭ €১৯-৪৫, ৪8৫০; গ্রহ) ৪৫৬-৫১ 

৪৬০-৬১, ৪৭) ৪৯১, ৭৭৯৪ ৫২) ও০৮+ 

৫৮১) ১৮৩৯১ ১২১৪) ৩৫৬৭৯, 8৮৪৮১ ৪৮৫১১ 

৪৮৯৫-৯৬। ৪৯০৩-১০১ ৮৮৫৯। ৮৮৬১ 

আপনবুদ্ধি পরবুদ্ধি ৪৪২-৪৫ 
আপনার পর বা পবের ৪৬৮-৭০১ ৪৭১। ৪৭১-৭, 

৪৭৭-৮৪), ৪৯৭), ৪৮৯৯) ৭১৭৯, ৭৩৩৯১ 

হ ৮৯৫০) ৯০৩৩ 

আফিম, আফিও ৫১৮, ২৩০১, ৪৩১৩ 
আবজানো। ১৭৯, 
আবদ।র ৬৫৬১, ৮৯৭৭ 

আবদুল ২৯৮৭ 

আবর «১১৫ ৫১৯ 

আবাীগা ৫২৭, ৪৩৭৬ 

৪২৩০) ৮৯৮৪ 

আ.বাতি ৫২১-২৩ 

আবাথাবা ৮৮৩ 

আব ৪ ৩৯৪ 
আবাল ৫২৫ 
আবালনুদ্ধ ৫ 2৫ 

আভর। ৫১৬ 
'জাম (পাকা আম ডট্টব্য ) 

৬০০১১ ১২১ (চোষা), ১৫১০ (নি দুরে), 
১৯০৯১ ৩৫৫১ ( বিলান ), ৫৩৩৫) ৫৩২৪? 

৫৪৮১, ৫৭৮৮ (বিছুর্টি ঝাঁড়ের ) ৬০৯৫, 

৬৮০১ ( মিষ্টু ), ৬৮১৪) ৯০ ৩৫ 

আম আটি ০5০, ৫৪৪ 
আম আামড ৫.১ ২৮) ৫৩৪, ৫৩৬-৩৭১ ৫৩৯ 

আম আমসী ৫৪ 5, ৫৪৯-৫০ 

জষ কাঠ ৫১১, ৪০৭৯ 

অংম ব!টাল ৫১৯ 

আমে উপল ৮৯৪৮ 

অ।মতলা ৫ 25, 8%৪১ 

'অমবগাণ ১৩১২৫ 

আমের ক্ষয় ৬৯৮, 
আমের ডল ধরা ১৯১৭ 

মআমডা (আম দগুব্)) ৫১৭২৮, 

৮৭৭১১৮৯০% 

আমডাতল। ” ৩৬ 

আমড়া ভাতে ৯7, 

আম্ডার তটি % ৫১, ৮৭৭২ 

আমন, আমন ধান ০৫৫৮১ ৩৪২৯) ৬৯২০ 

আ। মবি ২৪৭০৮ 

আমক্ল গাছ ৬৭৭৫ 
আমল ৩৬৮৮,৮৮১৯ 

আমল ২৪১১, ৪০৯৬ 

আমলা (আমলকি ) ৫২৭৭ 
আমসত্ব ৫৪", ১৬১৯ 
আমনী (আম জষ্টুবা ) ৬৮১৫ 

আমানত ৩৯৪৩ 

আমানি ১৪৬১ (টক), ৩৫৫৩, ৫৪৪৭, ৭০৮৪, 

৮০২৭) ৮৩২৭ 

আমানি খাওয়া ৫৫২, ৬২০২ 
আমানি ভাত ৪৯২, ৭৮৭, ৪৯৪১) ৮৪৪৬ 
আঙমারুণ ৩৭৪৮ 

আমাশা ৫১৩৯ 

৫৩০-৩১, ৫৩৮ 
নু চে) 

ও৩১-৩৭ 

তন ৩ 



৮৩৪ বাংলা 

আমীর ৯৪, 
আমীর ফকির ৩০৬ 
আম্বা ৬৫৬ 

আম ৪২৭৭, ৫৩৩৪ 

আয়না ১৮৫১, ৬৪৪৪ 

আধ বায় ৬২২, ৬৭৫, ২৮৭২, ৭০২৬ 

আয়ু ৩৭১০, ৪৮৩৩, ৪৯০৮, ৬৭১৭ 

আয়শ ১০৬, ৫৪৭৩ 

আয়োছন ১৫১৯ 

আর (স্অন্গ) ৬০৯-১০) ৬১৮, 

১১১৯) ৫8৮ন৫ 
৩২২ -২৪, 

তাবশি ৩১৬, ৪৭৯৮, ৮৪৯৬ ৮৭১৬ 

আরঞ্খলা ৫১৭ 

আবাঁকাটী ১১২ 
[তবহবে ৪৯০? 

আল, আইল পষ্টব 
আলী ৬৭৫০ 

খলস্ত ৬৫ 

আল্ক।কা ১৪০৬ 

আলকুশি ২১৩১ 
আ!লগ ২১৩৬ 

আলশী ৬২৫ ২৮) ১৬০৩, ১৭১৭, ৫০ ৯ 

আলগা ২০১৮ 2 হত 

আলতা ১৬১৮, ২৬৮ 

জান্তা ছ্প।ষে £ ৪৩, ৫৪২৭ 
আলতা পরা! ১৭২ 

জালত!র হুটি ৬২৯ 

শাসথাল ১৪১৩ 

আগপনা ১৫১৫ ( পিছে )। ৩৩৮৪ ( চালেব) 

৫৮৪ 

আলা 45৩, ৩৪৪১ 

আলাল ৬০৩ 

আলাই-বালাই ৬৩১ 

[লা ডালা ১৩২ 

আলাপ ১+৩৮, ১৯০৮) ৩১২২ 

আলায়-শালায় ৮১৮৩ 

আলি ৬৩৪, ৬2৬, ৩১ 5৩ 

আলি, আইল উইবা 
আলি পালি ৬১৫ 
আনু ১২৩৪ 

আলুনা, আলুনি ৬৩৭, ১৩৯৬, ২৫৯৭, 8৭১৮, 
৮৬6০ 

প্রবাদ 

আলুনা শীওয়। ৬৩৭ 

আলে-বালে ৪১১২ 

আলে-ঙালে ৪১১৩-১৪ 

আলেষা ৫২৪৪ 

আলো ৬৮২-৪৪, ২৬৯৭, ২৭২২, 9১১৯, ৮৫৮৭ 

আ'লা-।ধ।থি ৬৩৮ 
লাগাল ১১৯-৪১) ৫৭৭০১ ৫২৭৮ 

আলী ১৪:-8৭১ ১৮৪৪, ৩৬৩৩, ৭২০৩ 

আবাখ নাম ১৭৫ 

আশ (ফাল ) ৩৫৫১ 

আশ (আশা) ৫৯৮, ৩৫১, 

( লাবনের ), ৯৯১, ১৯১৭, ৯৯৩৪ (মেঘেব ), 

১১৭২ ৪৮৭৩, ৫৬৭২ (গায়ের) 

৩৭৮৭) ১৮৭), ১২৯ ( পারব ), দত হও 

৬৬৯, ণ৭এ 

৩১১০, 

হাাশমাপ ১৯০৯০ ১৪১১ 

15-1৮-5185 

১১১০ ১৮১৮শ এট ৩৮৫১) তারা] উত০ 5৭ 5৯ 

0 ৪ শান ্ লো ) ৮৫৬১ 

আনা কৰা ৪5 

আশায় 1১ চিপ 

আঙিনণ ০০৮) ০৭৪ 5৭৭১ ৮১০১) ৮৮১৪ 

আশাপদর 25৬ ২৪৪৩ টাদেব) 

আমাটি ১১৯ ৭2,*১৭১৪ ৮৮ ৬৬ 

ই ৮৭ ৩০লি 

আন ৬ পাুমব ) আশ দ্ঠুব। 
&|নন (91%) ০৪৭৫ 

আসদ ৬ন্দীলা ৭২১৬ 

আসা ১৪ ৪, 

দ5০৯ (মায়া) 

গানন কথা ৬৯৭০ 

আসল হুদ ১৭৮-৭৯ 
ালল। ৮২২৩ 

আমাপ ৭০১৪, ৭৪৮৪ 

| ন। ৪1৮০) ৬৮০৭ ৪৮৪৫) ৩৮৭ 

আস্ত ৬১৮, ঃ 

আন্তাকুড ৬৯০৪২, ১৭৬ ১১৬৭; ১৭৬৭) ৬১০৪ 

গাম্তাডের পাত ্ ৫৭০৭ 

আস্তাধল *২৮৪৯ 
আই ৭১১২ 

আহাম্মক ৬ন 54৯8, ২৮৩৫, ৩৭৯৬, ৮৫৬৭ 

আহার ১৯৫-৯৭, ৮৪ 

আহার ওধুধ ৯০৩৭ 

৩৯০০ 

ঠ৭ এ) ৩৭৯৯১ ৮৩১৩, 
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আঙ্ধিক ৬৭৫৮ 

আচ্ছা ৭*১-৬, ২২৪৩) 8৮৯৯, ৮৯৮৪ 

আচ্ল।দের ঢে'কি ৮৭২ 
আহ্দাদের বিবি ৮৮৬৭ 
আজ্গীদা ৬৯৮-৭০১, ৮৮৬৫ (বড ) 

চি 

ইঙ্গিত ৭*৭ 
উঁচড। এচড দেব 

ভঢ়া (মাছ) ৭ ৮ 

ইচ্ছা পুত্র ৭১১ 
হভেশ 9১৭৭ 

ইড় ৭১৫ ০8, ৬২৯৭ ৮৪০৩ 

ই ( মাছ ) +১০ 
হাট ভি ৭১৮ ৬৯ 

ই৮ন “২৭ 

র্ 
ক 

২৫৮৩৩ এ 

হহপুগা * ১৭৫ 

£ঞপু ৭১ ৩. 

ইঠব ৭০৮) ৭২৯ ১৮, পিপি ৯ » (এ) ১৮৯ 

(গেছ) 075৫5. ০১১৮১ ০১৯ (বণ), 

৬৩৭৭ (শো শালা) ৯. ( (ন টি), 

ণ২৭৭ 

ইদ্বখ ধন ৭১ 

ঠদুপ বতি| ১১৯০ 2৭৩ 

উর বেবাল ণই৩, ৭১ ৯, ১০৯5, ৭৮3১ 

ইঈদ্রর মাপা ৭5০, ৩৮৯২ 

উঁঠরের গু ৭২৫ 

ইদ।বা ২৪ 

উন্দি ৫২৭৯ 

তত ৭৩9, ৩৩৭৭ 

উন।ম ৭5৩, ৬৪১ 

ইয়!ৰ ৭৩৫-৩৬১ »4% ৭ 

ভলিশ ৭৩৭ 

ইত ৮৫১১ 

শশ্বি বিত্রী ৭৩৮ 

চু মূল ৮৩৬২ 

ই ৭৩৯-৪২, ১৪৭৩ 

ইঞ্টদেবডা ৩১৮৮ 

ইষ্টলাত ৬৭৯৯ 

ইঞ্টানিষ্ট ৭৪৩ 

ই্টি ৩৮৬৯, ৪৩৯৮, ৩৮০৭ ( বধু) 

ইষ্টি কটম ৭9৪ 

৮১৭১? 

ইতি মিষ্টি ১৯১৯, ৬৮০৭, ৭১১৭, ৮২৫২ 

হটিসেন ৭৪ 2 

ইমবগল ৮৭৪৮ 

ইসাব! ( বাগান ) ৪০ 
»গলারা ৭৮5 ৫১০৪ 

হল 98৮-6৯ 

তপাবন ৭৪৭ 
ইস্পাত ১৭১২ 

ভীদ হদ পবন ৭৫ 1; ৩১৯৪, ৪৭১২ 

হার চাননি ৪৮০৫১ 

ঈগ্রব ৭৫২-৫ ৬ 

উই দশ ০০৭০) ও. ১৯ 

এহলানশ, ৭৪ 

“বিশু ৭৩৪ ৬০ 1555 

কল ই এ৭ ২ ১৫৬১৫ 

নে ০ 4 

উচ ন নাছ ৭০৬ 
পা 

ভ ০৩ কথ ২৭ +৯ 

৯? ৮44 ৮০৫৩ 

ত5 নাট ঠিক ৬ দিও 

১ (সিল ৭5৮৩৭ 

1-855 

শান ৯৩১ 

775 ৭৭৮ ৭৩১ ১ ৭৩ 

এন ৫০৯৩ ট্রজন ' হন ৪৯৯, 

৩ উল।ঢি ৮৩৬ ডালা ওত ২১৩ ॥ ৬০৮৪) 

২২ ৩৮১৫১ এত ৪ ( কম্বল) ( পা 

লো? বা] ৮ লাক্ষা উত্তৰ ১৭৪৮ 

ডা 59 
নু 

€ 

উ৫ম।ৰ ৭৮৮ 

উঠান, উঠেন ৭৮৯-৯২১ ১০৩৬১ ৫৫৯৭১ ৭১৭ 

উঠান চমা ২২৭ %, ৬৩১১ 

উঠানে ডা ৫৩৭৩ 
উঠাঁন ঝট ৪২১৭, ৬৮৭৩ 

উঠোনময ২৭৩৯ 



৮৬৩ 

উঠে-ধান *৯৪-৯৫ 

উড়ানি ২৮০৮ 
উডি, উডকি (ধান ) ৫২৭, ৩০১৬, ৪৩৯৩ 

উকি ধানের মুড়কি ৭৯৭ 
উড, ৮*১ 
উড়ে ৮৭৪, ৫৫৬০ 

উো খই ৮*৬ 
টো পাখী ৮: 

উপ? ৭৩০০ 
উৎপাত 5০১২, 0৮১7 ৮চচত 

উতলা 6৫৫৩ (মন) 
উতর ৮০৮০৯ 

ডততার ৮১৭ 

উম অধম ৮১২ 

উত্তম মধান ৮১১ 

উ্ব ৮১৩১৫, ৩৯৬৭, ৫১৯৩ ৭ *৯ 

উত্তরদ্ধাবী ৩৯৬+ 

উত্তবপাডা ১৫১০) ৫২৫ ও 

টন্তুর পুব ৭৩৪১ 

উত্তৰ শিয়ব ৯ ১৯৩, 
উত্ধব শিব ₹৩০৭ 
থান ৭৮৪৯ 

উদ ৮১৬) ৮৮৭০ 

উদনার।ণ ১০২৬ 

উদবেবাল ৭১০, ৮১৯ (দে) ৮৮৭৯ | উদ- 

বিডালী ) 
উচ্গবী ৮১৭ 
উদাম ৯৭১৯ 

উদ্লাব* ৮৮৬৯ 

উদুথল ৮১৮ 
উদ বুদ ৮২০ 

ভিদোম, উপমা ৫৪ ০১১ ৬১১%। চিত ১ 

উদ্দোমেলা ৫৮ ১৯ 

উদ্দিম ৯৪ 

উদার ১৭৩) হু ৩৩০ 

উধার ৮২১, ৪৪০৮, ৮৪৯১ 

উন) উনান, উন্োন ৮১১-০৩, ৩৫৩১ (খর ঠা 

৫৮৯২৭ (পাঠা) 

উননমূগো দেবতা ৮২৪ 
উপকার ৭ 5৪৩ 

উপচে ৭৭৭৫ 

উপরাপ ৩৯২৯, ৬৪৭ ( মের ), ৭১৬৪ 

১1১৮, ৬৩১৬০ 

বাংল। প্রবাদ 

উপবাধী, উপাসী, উপোসী ৮২৪, ৮৩৩৬১ ১১৯ 
১২৫৫) ৩৬৬৬১ 8৬৬০) ৮৮৫০) ৫৭৩ 

উপবি মাবা ৮৩৬ 
উপবোধ ৮৩, 

উপস্থিত ৯২২২ 
উপ।জ্জন ৬৯৮১ 
উপান, উপোন দতন5৫, ১৭৪৩ (ধনের), 

৮১৯৩ ৪৮৫১) ৫৭55) ৬১১৮৫ ৬১৭ 

উপোস পাবা ৮৩৭ ৩৮১ ৬৭৬২ 

উপুড উপু ৮৩১-৩৩, ২৬৫৮, 

ন৩৭১১ প৯৭$ 

৩০১৩, ৫১৯৯, 

&খু ১১৩৮০ 

ভ ৩১৬৫২ 

ডদতি ফেব ৮৪ 

৬ম উমা ( টা ) ০০১৩৭ ১৬৭০ 

উযান ৭ ৩৪ 

উন ৮৪১ 

৬শকি ৮৪৮ 3৪১ ১ 

একতা ৭১ 

উপটী তশঠো জলা 85৬৯ ১১৯৮৮ ১ (শা) 

৮৬১ (পক) ৫২৬১7 ৮৪ ৭১৭৮ 

এ € ১ 

৬] ৮৮. পু ০ 

৫ নট ১০৩৮ 

ড | দেওত। বা পট! ৭১5৩৯১৩০১৭৪ ৪৪১ 

ডন ৮৪৯ 

উলুঙডড় গপুগাগড়ী 2৫৪ 5৫৬৯ 

&নৃবন ৮৬5 5৫১ ০১৯৯১ ১৮১৮ (বেবুন্) ২নঙাশ 

৫৬১৬ ৮৮০৫ 

৬ 7শিও *হ৭ ৭ 

ছা ন। ৮৩১ ৮5০ £হনিত 

চল 21 ১১৩ 

এ ১৯৫০ ফু2৯১১ 

কা ৮৫১ 

উসব ১৯৫১ 
ডন ৮৫৪ 

উচ্চ ৮৪৫ 

উন ৮৫৯-৬১ 

উনচল্লিশ ৮৫৯ 1 
উনিশ বিশ ৮৬২, ৬৬১৮, ৬১৭২ 

উদ্বগতি ৫৪৬৭ 
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উমা ৮৬%, ৭৩৬৭ ৭৫১৭ 

খণ ১৪, ৬৯৪, ৮৩৪, ৮৬৪-৬৭, 

৪১২১) ৪৮৭ 2, 9১৬৪১ ৭১৯৮, ৭৪০৪8 

খণছে চড়! ৮৬৫১/৫০৬০ 

খধণের শেম 9৬০5 

ধদ্ধি ৮৩২৪ 

থষি ৫৮৬৭ 

সধাশল্গ ৮৬৯ 

হয ৮৬৮ 

২১৫১) ২৪০৬, 

গর চোবো। ৭5১, ১৬৮৩১ ৮৪১৭ 

এক ছেলের মা ৯৪৩, ১১৭, 
একপোশে ৮৭5 

গকববে ৯৯৬ 
নক ০০৩ 
একল। *5৪১ ৫০) ৩৭৭৩, ৪৯৮২ 

“কহ হল ৭১১৮ 

পিপি] ১৭৭ 5 ৭৯১ ১৭৭৯ ৮৩৭ ৮৮০ 

ণকু(দনী ৮৮৯৭ ০০৭৮১ ১৮৫৩ ( বাঙ্গন ), 15৭ ৭, 
৫১৯, ৫৭৯৫, ৭৯০৯, ৮১২৯ 

গলাদশণ ঠাবুবাণী ১০৭৮ 
“লা গকৃকা ০১৭৩ 

কী ভাঙার ১০১৫ 

ণকাবেকা ৭১৩১ 

ণকানী ৬৬৫ 
একুশ ৯৭৫, ৯23) ১০৮৯-৯০ 

এ-কুশ ৪ শুল ১ ৯১ 
একে কাটা ৭১৪৩, আবে বাটা ৩১৭ 
এগুলে পেছুলে ১১২৭ 

এ'চড, এ'চডে ১১২৯, *১১৬১৮ 
এ'টুলি ১৯১৬, ৬১৫৫ 

এ টুলি-ডাগ। ২৬৪১ 
। আটে ১১৩২) ৫০৮৫ 
িএটে কচু ৮৪৪১ 
টো *৩২৭১, ৩৪৬১) ৫৫০২) ৯৩৭ ৬ 

এ'টো কাটা ১১৩২ 
এ'টোকুড় ১১৩৪, ৮৫১৯ 
এ'টো খাঁওয়। ৭০৪৭) ৮০৬৯) ৮৯৮৩ 

এট পাত ৪৫০, ৩৫১৭, ৪৪৩১১ ৯১৮৪, ৮৩২৫ 

এড, আড় ১১৩৪, ১১৪২ 
এড়া ২৯৪। ৫৭৮, ১৫৮২ (কাজে) 

৮৬৭ 

এড১এডি ৮৪৫ 5 

এঢানে ৩১৯ 

এঁটে ১১৩৭, ১১৪৪-৪৫৪॥ ৩৮২০, ৫১১৫ 

(সোনার পুরে), ৭৮৭৪, ৮৮০৯১ ৮৮৯৮ 

এ*ডে গরু ১১৩৯১ ২৩৯৮, ৩৩৭৬, 98৫৯ 

এডে ছেলে ১১৪০ 

এডে ড|ক ১১৪১ 

এড়ে বাঁচুব ১৭৬, ৯১৬৪, ৪৬০৫ 

গ'দে পেটা ১১৬৮ 

ণ-পাঢা এ-পাডা ৫৫৬ 
এ পিঠ ও-পিঠ ২৫৬৮ 
এবেল। ওবেল। ৩৬০ 
ঠাযা ১১৯ 5-৭৪, ৫৬০৮১ ৮১০১১ ৮৩৩ 

এয়োতী, এযোতি ৫৫৩৮, ৭5২৪ 

এযোতীব পুত ১১৯২ 

“পৃণ্ড ১১৯৭-৯৮, ৭৩৬৮ 

গল ৮৯১৮ 

এলাচ ১৭৪৬, ১৫৩৫ , গ্লাচি ১৯৩ 
“লি ১১০৪ 

হালে! ১২ ৬ 

এলোচন ১১৫ 

ওকঢা বন এ ১৩ 

ভু, ১২১ 

€চলা মাটি ৯৫ , ৮৪১৮ 

পচ] ৩৮৫১১ ৪৯০৩ 

ওভান ১৯০১৭, ২৬৩০ ৫9০১ ৫৭০৯) ৫৭৫৬, 

দা ৭৭০ (হাতা, ১২২১-৯২ (ধান), ৪০৬৭ 

(ধান) 

গযাকিবহাল ৮৯০ 
ওযাবেন তেষ্টিন ৮৬৮১ 
গুব ৪৬০১, ৯০১৩ 

গুল ১২৩৫-৩৮১ ১৭৬৪ ৩০৭২, ৩১০৪, 

৭৪৩৯ ( বুনো ), ৮৭৬২, 

ও মোন ১২৪১, ১২৬৪ 

গলা ১২৪৩ 

ওলাউঠা ১২৩৯; গলাবিবি ৬৪১৬ 



৮৩৮ 

'ওধুধ ২৫৩ € খাওয়া), ৩১৫, ৩৭৯, ৫৫৩, ১২৪১৪ 

১২৪৫-৪৬, ১৪৪৩ (বৈদ্য ), ৩২৫১ (ছু চোব 
৩ ৩৩৬৫ (মরণকানের ), 5৪২৭) ৩৭৭২, 

৩৭৯* ৫৯৩৫ (বুঢ়োর হাড়) 

৬৪৫৭, ৬১৭৮ € মববাব ) ৮২১৭ ৮৮৭৫ 

ওষু! যোগী, রোশী জব 
ওযুম্ধর হন্তরা ৭৮৬১ 

ওক ১২৪৭ 

৬৩ 9 

শ্টুবধ ১২১৯ 55৫১ 

॥ ১২৫৩ ৫৪ ( আঅঙশগীব ) ৩১৩ 

ত ৯২১ ( অঙ্ষব) 

কমন কসদামা কন রাত -7৫৭ ৩১ 

ক কৃ ১২৩৯ 

কই, কৃত মানি ৭৭৭ ১৫৯৯ ১৩৯০১ ১০5 হত 

(ঝ।/দব ) 

৭১৫৭ (পাড়ান) 
কুন্কুণ ৮৭৪৩ 

ক৮ ক ৫ 

বচকুটি ১৬ ৩৭১৮ (৫১ কব) ৭ ১ 

€ বান্বেদ ) 

কব কচর * ৪৪ 

কচি ৭৫ ৭৩ ১, 9450 ( ৮ ) 

কাঁচ পুরী ১২৭5 

কচি পাঠ ১১৭১ 
কচু ৩, ১৭৩৫, 

৩৯০%,%০৮০ ( কৌটি।) 

( সেজে), ( আদ) 

৭৭৭৮ ০৯৮৪ ৮৪৫০, ৮5৮৮ 

কঢ় কা ১২৭৯ ৭৩ 

বচুগছ 22৭২ 

ব়পাভ ১২৭6, ০৭, ১৫ ৩5৩. উঠ এ৯, 

৭৩৩৪ 

কচুপেড়ে। ১২৭৫ 
কচড়ুবল ১৭৭৬ 

কড়র 911 ৫৭৯ 
কচুর বেট ১২৭৭ 

কর সুখী ৬৭১৮ 

কচুর লতি ৬২৩১ 
ফচুশার ৪%৭ 

কাপ ২৮*-৮১, ৩৩২১, ৮৪১২ 

কক ১১৫ ১৩ 

৬২৯ 

চন ৫ 5৩৬ (বা) 

১৩৭১ এ৯৭ ১৯৩ (কন) 

৫১০৯৬ 5 

৭৩৯০ & 4৩০ 

বাংল প্রবাদ 

কর্িঃ ১২৮২ ৮৩, ৫৭৭৩ ( দড) 

কটক ৭৮৪৫, ৩৭১৪, ৪ ৬১৫ 

কটকট ৯০৩ 

কটকা ৭৮৭২ (ধান) 

কটমটিতঘ ১১৩১ 
কাঠা উই ০ ৭৮ 

কাটালা ১৪২ 

কড়া (শক আর্থ) ২৮৪ ১২২৭ ৩৫৭৯ 

কড়া (বাসন অনূ্থ ) ১১৬ 
কড়া (কপদ্ক বা পরিমাণ অথ) ৩৪৪, ৩৬? 

৮৯১, ১১৬৩ ১৮ ০ ২০৭৬ ই 15২) ১৭2৯ 

৯৯-১ ই৯৫৩ ৬৫ ৭৯০৭১ 86৭০7 ৭০ 2৮) 

গে 5 (শা) ৮1২৩১ 

কৃচা কা ৮০৭ 

কয 2৩১৮১ ৮৯৬ 

কডাঠজেটি ০২ 
কটি । বাশ না লা কারি ক্রাশ) ৯০০ 

হর তি ৮ ৬০৭ ৮৮ কটা ১১৩৮৭ 

টি * ১ (খাডা) ১৮, 

০ ৯১১৮ ৩৯১ ৫1৮গা) ২2৯ 

£ (1) ভন পুর ৬5 

৩ (ছে কি) 18৭১০ 

এ. কটন 0) ১০৮ (দাপান) ৯৮ 

(ম 7) ৩০৮ (2ণ * ৪৮ 

৯2১4. স, ৭ ৫ তি 5৩৭ 

(পর) 0.৮ (পুাঠর মাও) & ৩০১ 

শা ) ৫৮৮৮ (বিষ) ৫৭৭৬ (ধণি 

না) ৫4৭5 ( বেঠাবেশ|) 5১১৮ (বান ৭ 

( টানা ) (গো) 

২০১৮ ২ ৭৫৭ ৭৫1 

2৫60 ৮53৭৬ 

এটি 2 ৭1৮৫ ৩। 

(লাক), ৭৭৮ (1াগ) ৭৭ 

(লেপব ) ৮১১৩ (মেষ্টুনীর ) ৮৪ ৮ 
(ঠাধপু) ৮2268) ৮৭১ (50১ ৮৭ 

১৪ (হাতে) ৮৭৪৫ (উাডেন) ৮৭৭০ 

৯০০৮ ( শনির ) 

কি কপালে ১৬ 
কডিগয় ৮২৫২৮৪২৪ 

কড়ি গীটে ১৪৭২ ৭৩, ২৬৮৬ 

কড়ি, কড়িকাঠ ২৮৭) ওন৭ৎ 
বঠ ১৩০৫ । খুঁচকি-কঠ| ২২৭৫ 
কখবেল ৮৬৯৬ 1 

কথবী ৭২৪৭ 
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কর! ৩৪৫ (নিলের ), ৪২৯, ৪৬৯-৬১, ৫৮০১ 
১৩১৬-৮২, ১৫২৪-২৫ (কাগালের ), ১৫৯৭ 

(কড়া), ২১৩৫ €(পচ1), ২১৩ন, ২৫৮১ 

(গুরুর ), ২৭৯৩ ( কান), ৩০১৫ ১৯৩২ 

৩৩২১, ৩২৯৫১ ৩৩০6, ৩৩১৯ ৪১৩৪ 

(দাসীর ।্ ৭২৮২-৮৪, ৮৫০৫ (পটু ), 

৯০৩৯৪ ০ 

কথা (আগ।।ধিকা ) ৭২৭০ 
কথা কগয] ৬৩৬, ৮০৪, ১১১১, ১১৪৭ ১২৫৯, 

১১৩১১ ৪২৬৫) ৫৫৭৭) ৩০৪3, ৭১০৯ 

কথ।বান্তা ১১৪১, ৬৯২১ ৮৮5 

কণার গণ ১৩৪৭-৪৮ 

কব বোম ১০৪৭, 

কথ। বাঢা ১৩৫৫ ৩7 

কথা কান ৭১৮১, ৭৬৩৭, ৮৫৮৩ 

কপাল ঘ ১৪৭ 

কথার চে।$ ১১৫ 

কণাব ছন্দ ৭৯৬৭ 
কপার আব ১5৬ 

কথায় কথা ১৭৬ 
কণা 2০ দেকতণ, গুছ দষ্টবা 
কায ঢাঁন ৭১৩১ 

কথায় চান 555৬ 

বদমতলা ৩১৩৬ 

বু ৮৫৪৭, ৭৫১০ ৮১৪৭ ৮৪১ 

কতুশাক ১৮৭১ 

কনুই ৮৮৮৫ 

কনে (বব দষ্বা ) ১৩৬০ ৭২ 

কনে-বউ ৬৮৯৭ 

কনের বাগ ১৩১৪ 

কনের মা ১৩৭০-৭১১ ৫৪৮৭ 

কমা, কনে ১১৭২, ২৬০৬, ৫৬৭৬১ ৫৯৮৭) 

৭০৮২ ( যাচা ), ৭৩৯৩-৯৫, ৭৯২০ 

কম্তাদান ৮৫১২, ৮৯৮৭ 

কম্পন ( কৌদ্ল দ্রঞ্ুবা ) ৫৬৬৪ 

কপনি ৪৫৯, ৫৩৫২, ৬৭৫৬ 

কপশি-পৌঁদা ১৩৭৪ 
কপাট ২২৪৬ 

কপাল ১৩৭৫-১৪০০, ১৫৭২, ১৭৫৯) ২১৭১১ 

১৪৩৪ € গোটা), ২৩৬৪, ২৭৮৫, ৩৮৪৬, 

৩৯০৪, ৪৮৯৯; ৫৯৩৮, ৬৯৪৮, ৬৯৫ ৫-৫৯) 

১তটএ 

৮৫৩০৯ 

৭৭৮৪১ ৮১৪৫) ৮৬৭৭, ৮৭৭৩, ৮৮৯৮ 

৮৬৯ 

পোড়া কপাল, পোড। জন্য 

কপাল ফালে ২১১৯, ৬৯৫৮ 

কপাল পাওিযা ১৭৪৯, ৭৪৭২ 

কপাল গোপা ১১৭৬, ৭৩৯ ৪, ৮৮৭৪ 

কপাল খোনা ১৫৫৩, কপাতনব ফল ৭০৪ 
কপালের দশ! ১৪৭ ১ 

কপালের দোম ১৪০ 

পপান ভাতা ১১১৯ 

কপালে ম'গুন আগুন জষ্ব্য 
কপ।লেব ভোগ ২৫৯৪ 

কপাতগ্াণ ১৩৭ ৬-৭৮১ ৮০৮৯ 

বগলে ভাত ১৬৭১ 

কপ্1লভো তে ৫৮০৮, কপালে ফেব ২৬১ 

কপাল আখ ॥ ১৩১৩১ ১১১৮১ ৭১৭০১ ৮৮৭০ 

কণতল 2 ১৩৯৭ 

কপা/ল বা কপানণজাডা বেটা ৬৩ ১৩৮৮, 
৯৩৮৯১ ০১৪২১ ৫১৭৯১, ৫৩৬৭; 

৫০৯, ৬০৯৬১ 9৮৮০১ ৮৫৩৩ 

কপ টাবে ১৭৯১ 
কনাশ হন ১১৬৩ ৬৭১ ১৩৯৪ 

বাগান বশা ৮৭৮৬ 

কগাল হাত হাত দ্গুবা 

কিল] *১২৩ 

শা ৮৯০১ 

কন চোব ১৩১১ 

কলব ৫৮ 5১7 ৮৫০৭ 

খনি ৭০৯১ 

কৰি € গান ) ৭ ৮৫ 

ববিওযালা ১৪০৩ 

ববিবাজ ১৪১৪, ১৮৮৩, ৪৬০২) ৭৭৫৫) ৮৮৯৩ 

কবিবাঁছি ১৩২৪, ৩০৫৯ 

কবৃতধ ১১ ৬ কবুহ'রর বান্ ৩২৫ 

বম পরত ৫১৮১ 

বমল ১৩০৬, ৮৩৩৫ 

কনলা (নাম) ৫১৭৭ 

বম্লি-লভা ১২৮, 
কমলী ( কম্বী ) ৫৯০১ ৪ ”* 
কমিনে ৭৯৪৬ 

কম্ধল ১৪২১ ১৫৫, ১৪০৬-৭, 

৭৬৮৮, ৭৮০৪ € উজাড়) 

কযলা ৩৮৯৯ 

কয়লা ময়লা! ১৪০৯, ১৪১১, ৭৩৫৯ 

৫৪৯৮, ৬২৯০-৯১, 



৮৭০ 

কয়লার বাঁপাবী ১৪১০ 
কর্কটবাশি ৮৮৪১ 

কঙ্জ ১৪২১-২৭, ২৬৯৬ 

কর্ণ ১৭২৫ (দাত। ), ২৮৯৫, ৫৯৩৯ (যুদ্ধ) 

কা কা ৯৪৯৩, ১$৩৭ ৩৫) 

২৫১২ (ড্রেয়ে) ১৯৬৩১, ৫৪২১ (খবর) 
৫৪২২, ৮০৯০, ৮৭৫ ৬ 

৭৫৩, ৯৯৯, 

কাশির ১৪১৪ 
কত চলা ১৬১৭ 

কন্তাব তচ্ছা। ১৮১৮ 

কপ ২৯৯০, ৬৯৬৫ 

কন ( ধন্ম 2ছুব। ) ৩৫) ৩৭৫, 3১৩ (পিভাগাকেব। 

হনিত ৩৩৪৭, ৩৩৫৬ ১১১ ৩৩৫৮ 

৩৯৮৯। ৬ ২; ৬১২২) 

৭৯৯ (ফন) ৭৪০০১ ৮১২, 

কম্মুম্তি ৩৩০১ 

্ ৬৩৯০) ৭১৭১ 

কঙ্গুদেম ৮৮৯৯ 

কন্মনশা ৩৭৮৯ ৫ ৯৩ 

কববটি ৫২০ 

কব্ণ ০২৭৫ 

করতালি ১৮৯১ 

করণ। ভাতে ৫২ 

বল এ ১৭৮৭৭ ( শ্) বন) ৮৮১৭ 

কবল চর: ৮৯৮২ 

ককষ। ১৩৩ 

কল -হ৭ৎ 

কলকলানি +৮৪ ৭ 

কনর ১৭৩৭ (পূ প্যা) ৮4১৩ 

কল্কে পোছো ১৪৩০ 

বলুক রেট ১৮৪১ 94৭৭ 

কলঙ্ক ১৬ ৩ ( চাদ) ২৪০১৯ (চাদে) চল 

€ মহর।(ীব ), ৮০৮৩ ( নাহুবাঢাব ) 

কতক্ষিণী ১*৭হ,১ «তত 

চ্রি ক হও 

পল ৯9 

কলম 5885) ১৫১৩) ১১৯৪-৯৫ (কানে) 
১৭৩২, ৩৩১২ (কানে) ৮২৭৮-৭৭ 

(দে,দাত ) ৪৯৮০ (পাঁচ), ৫১৭০ 

ক্গ্মা ৪৬৮৪ 

কগ্ম! চোর 8২৭১ 

কলমি শাক ১৭৭৭ 

কলসী ৫২৪ (ভব! ), ১৪৪৪, ১৯৬২, ২৬২৭ 

(খালি), ৩১১১ (ছোট); ৩৯৪৯, ৪১৭১, 

ংলা প্রবাদ 

৬২৪৯ € ডারেব্ ), ৬৬৬৩, ৭৯৬৮, ৭৯৮০+ 

৮১ ( “হ্যা ), ৮২১১১ ৮৮৩৭ 

কলসী-ক্নসী €দ3৪ 

কলনী ক।ণ ১৪৭৫) ২৫২৭, ৯৮৭২ 

কলা ৯৬৪৪ 

কলা ৬৪১ ১১৪%-৫৬, ২৯২৬ ৯২৯৩১ (কালা )। 

৮০৭ ( জোশৰ ভাতে 9৩৫১৪) ৩৬০৩৬, 

৩১৮২ ৪৮৯ ( পবের ), ৫১৯৩) ৫5৭৩, 

৫৭5৯, ৭১১১ (চেনা), ৭৫১৫ € বেচা), 

৮৪৯৫ ( চোষ), ৮৬০৯ (টে), ৮৯৪৯ 

( পাশা ), ৯০ ৩৩ €(বীচে) 

কলোনি ত ১৪৭৩ 

কণা হাতিয়া 2 ৭ ৩৯ 
ক! দোলা 2৭8 ১৭০৭ 

খন।তা ছি ১৮৮ ১৭৯৬৮ ৩৯১৮ ৫৯ দত) তএউ) 

৩৯৬৬ 

কনো তল ৩১৮ 

কণা দেন ১২55 ২১৯৬ ৭৬০৩ 

পল 2:৮৮ ৩৭ ০58 

বাত? 8 

বত ০৭ 

৪015 

শীল ব*+ ৮১৪2 

পঁ নুপ ৮০ 5 

নায় লাশ 

শশার 711৩ 8৫৩৮ 

বলে'ণ খোপা গোলা দছুবা 

বন পু তেও 

ব7& ৩৩৩ 

ক্ীমেনায়ল 0োন ৮১৯৭ 

০$ 

১৪০ 

লহ খত ১১৪০৭ 

কঁ (কু লী) ১১৫১১ ৮৪২১ (শোক) 6 ১৭ 

৭৫ ১৮১৩৭ (যুগ) 

কদিব জবার ১৬১, ১৪৩০১ ৭৯৬ 

কালর কপা ১১৭৬ ১৪৬১ 
কলির চেলা এর? 

শির দেবলা ১৭১ 
ফলিব বউ ১৪৩৩1 ৪৪৭৮ 

কলির বামুন ১৪ 
কির সৃষ্টি ১১০1 কলির সন্ধা ৮১৮৭ 

কলিকানল। ১১৬ ৯৫৪৮০ ১৭৭৪, 

১২৮ 5৯১ ২৮৫২ 

২১৪১, 



প্রয়োজনীয় শবে স্তচী 

কলিকালের পোলাপান ১৪৫৭ 
কলিক।'লর ব্রঙ্গণ ১৪৫৮, ১৪৬3 

কলিকালের মুব্সী ১৪৫৭ 
কলিকাতা, কণকাতা ১৪৩৮, 

ণ৬৭৭ 

কপু ১৪ ৬৬) ১০ 

শলণ ছেলে ১৪5৭ ১৮ 

বশুব পা? ৪৯১১ 

কপেব বদদ ১৪৬৮-৯ ১৭ ৩৮ 

পসীতব ৬ ৬৯5 

ণ্সিনাখ ৮৭৪৮ 

বব 5৬ ১9৭১ (বশ) 

বশ্আলা ৩১ 

বশি ১০৮০ 

শষ দেওয়া ৫.৭৮, ৭1০৩ 

কুছ ২১5 ১৩০৬ (শা প্রযা ) ১৪৭১ ৭৪, 

৬৬১৫১ ৩৭৩৭), 

5২৭3 

৬০৭17 29 

বঁদবা ১৪৭৬ 

বস।৯ ১৪৭৭। ২৬৬০ 

নি (পেস্তব কা?) ৪৭২৩ 
শু] ১১৬৩ *৯৮ 

শব ৭৯ ৬চ 

ক।উঘ1 ৫8. 

কা।2 ৬৫১ 

ধনী ১৩৮, 

ব।ওযাঝ। ১৯ ন 

ক ৪প্র। ৭৪৫২ 

খা।ক 

১৮৮৮ হত শে *১ 

»25৭৮ ৮৬ ১১৯১ ৮১ 

১৭৭৮, (হাস) 

(বাড) ৩৫৬১ (ক51) 
৪৩৬৫, ৪৪৮৯ ( শবা-নুব) 

৫১৯৪ (ে১বা), ৬০৪১, ৩৫৪১৩ 

(পোষা), ৬3৮১ ( মবা ), 55৬৬, 2৮১০ 

৮১৭৩ (শবে ১, ৮৮০৪ 

কক কায়েত ১০৮৯, ১৭৯৮ 

কাক পেঁচা ১৪৮৮, 5০৫১ 

লাক বক ১০৮৪, ১৪৯৬, ১৫০১) ১৫১৪-১৫ 

৮২৯৭ 

কাক কোকিল ১১৮০, ১৪৮২, ১৪৯১-৯১) 

১৫৪০৪-৫), ১৫০৮, ২০5১ 

কাক গু ১৩৮৭, ১৪৯৮ 

কাক ফিডে ১৪৮০১ ১৫০৩ 

৬2০৮৬, উঠছে 

১৪৯7) ১১১০, ১৪1৩ 

ক ৩০৮, ৩১৩ 

৩৬১৮, ৩৮১ 

৬০৮৬, 

৮৭১ 

ককে ঠোকরান ১৭৩৭, ৪৯৫৪ 

কাকের গোল 5৪৪, কাকের বোল ১৯০৮ 

বাকের ত1 ১৫০১১ ৭৫৬৬ 

বক নেওয়া ১5৩5 

বাকের যাঁল ১৮লস) ১৫৭৭ 

ককন মান ১৫ ৮ ১০ 
ককৃড। 5১১১২, ৫৯৩৭ 

বহুঢা ১৫5৭ 

কাক ৭88 ২৮১১ ২৯১৬১ 5৫৫৭ 

ল[কাল ১৪৯৩১ ৫৫৬৭ 

ণবালা শডা ৮১১৬ 

কালে হাতি ০০৫৫, ১৭৯2 

কট ১৪৮১ ৭৭৭ 

*নাডবলেত ২১৯ 

কও 

৫৭৫ ৩, 

কি ১৪৭১১ ২২৯) ২৮৭২ 

বাগল ১০১১ 

বণ লি 7৮৮০৮ 

কাগ। ১৫০৫ ৫ ক) 

কাশী বগা ১১5১৫ 

বশী নৃট ১০৮৭ 

কাচ কাঙ্গান ১৫৮, ৩1৯) ১৫০৬ ৩৬ 

৩০০ ৯ (বেন ),০১৫৮ ৮৪৩৪, ৫৫৬৭ 

৯৭ 

(পুষ্ট ধম নছব )) ৭৫৯১১ ০৮৮১ 

পালা ১০৮৬ ৪৯২১ ৪৮৭৬ 

বাচালা বাচলা ১৭৩৯ 

বলা বিদায় ১-৮৭ 

« ছানা মাবা ১০২" 

[০ ১৫৬০, ৮১ ০১৮ ৬৯ 

লা9 বান ১৫৯১ 

ব ১গবা তে পোকা ১৫2৯ 

নট কাচ কা ১০৭৪, ৪৫৮৬ 8৮০৩, ৫১৬১, 

০,৯১৭ (খেটে) ৮৯২৯ 

+[১কৃনী ৩৭৮ ১৮৫ ১৪৯৪ ৩০০৩, ৪৭২০ 

( দেখান), ৭৯৩ । ৭২২৯১ ৭৭০৬ (ভাতে), 

৭ণ৬ ৩ 
₹চবলা ৬)? ৭৭৭৭ ( পৌদে ) 

কাচ। € বনত্রণণ্ড ) ৫+৭০ 
শচা ১৫১১-৫০ চন 5 (জি 5৪ ৮৯৬২ হলুদ) 

বাচা এস ১৫১৩ 

কাচা লঙ্কা ৭৮৭৩ 

কাচা শ্থাতা ৩৮৯৭ 

কচি ৩৯২৮ 



৮৭২ 

কাঁচেষ চুড়ি ৬২১৬ 
ককাঞ্া ১৫৫২ ৫৫, ১৭০৪, 8০০৮, 8৫১৮, ৯০৭৪ 

( খোলা), ৮৫১৭ (খোলা) 
কাছা পোদ ৬২৫ 

কাছায় টান ৭৭৩ 
কাচছছারি ১৫২৩, ১৫৫৬ ৫৭ ৫৭৭৯ ৭০৩১ 

কাছি ৪৩১৯, ৫৪০৭, ৬৩৯৫ ( গলায়) 

কাছিম ১৫২৮, ১৩৩৮, ৬৪৭৪ 

কাজ ১৭ (তিন) ৩০০, ১৩৬১ ৭1 ১৫৮২ ৯৬, 

২২৩৮ €খুচবা ) ২২৭৮ ৩৮৮৩, 

৪৫৯ ৮৭৩১ 5৯ € নেত ৫৯১৭, ৫৫৭ 

(বাজে) ১০৪৪ (কম) ৬০৪৭ (কম) 
৭০০০ (বাচা ৭৯১৭ € বুদ্ধিগ্থ ) 

কাতকর্্ম ১৩৫৬৪ ৬৬ 

কাঙ্ত কামাশ ১:৬৩ ১৫৮৭ 

কাত লীগ ১২০৭ ৪০১১ 

কাজে দউ 4১০ 

কান ছাদ ৭৬৩৭ 
কব বেলা "৬৭ ২৯০০ ২ 
কাত €( প্রুযাচন) ৫ 5৫, ৬২৫ 

কাদন ১৬২৮ (কানা চো) ৩৯৮ (ছোন্পণ্) 
৩৬০১ ৭৯৫১ ৮৩5৬ 

কাজালব মণ্ট ১৮৭, 
কাভি, কাণ্ঠি ১৭৬৯ ৭5৭২ ৩৩৪৮১ ৫থনিপ 

জি ভক্ষণ ৩১১ 
কাভাী ১৫৭৬ ৮১, ১৫৮১ ১৫৮৯ ১৫৯১ ৪০৩১, 

৪০৮৭ ৫৪১৩, 9৫4৪ 5৭২৯ (বি) 

কাজী পাজী ১৫৩ ১৪৮১১ ১৫৮, 

বজীর গক বা গাই ১৪৭৭ ৭৮ 

বাহীর দন্বাৰ 2৮০৬ 
কাঁচীর বাড়ী ১৫৭৯ 
কাজীর বিচাঙ ১৫৮ 
কাঞচনমুলা ৭5২৫ 

কাট ( তৈলমল ) ৬১৬ 
কাটপোষ্টা ১৫৯৭ 
কাটনা কা] ১৮৫, ১০১৮, ৬৫ ০৭, ৬২৭, ৭8৯ 5 
কাটন! মাই ৫৫৮৭) ৬৭৭৬, ৭১৪৬ 

কাঁটণী ৮২৩৩ 

কাটা ১৫৯৮-১৬০০ 

কাটা কোট ১৫৯৪ 

কাটামুওড ১৯৭ 

কাটা ১৮৭৪, ১৬০৬, হ৬৫৩ (€গোলাপে 9 ৫৩৫৫ 

5৭১৮, 

বাংল! প্রবাদ 

(ফুলের ), ৭৩৪ ৪ € ছড়ান ) ৮৩৬৩৫ (ফোটা), 

৯১০৪ 

কাটাকুটা ২৮৭২ 
কাটাগাহ ১৬০১ ২, ৭৫১০ 

কাটা তোলা! ১১১৪, ৩৩১২ 
ধাটীবণ্ ১৬৭৫, ৫৫৮৩ ৩৫০১ * 

কাব শযা। ৯৪১ 

কাঁটা (মার ) ৭৪ ৮৮২ ২৬৭, ৪৬৮৩, ৫৪ ৩৯ 

ব[ঢাকুওা ১৮৮৯ 

কও কডান «০৬১ 

কটাগশ ১১৭৭ 

ক)। € 9ভানের ) ৭২৯২ 

কাটাকাটি ৭৯১৭ 

কাঁটাধি ১১০, ৪৯৯৮ ৫১১১৬ (পিভ্তলেন) 

৫১৭১ ( পেতুবর) ৭৭১১ ( লোচাব) 

শঢুশ "৩৩৪ 
লাঠি ১১ ২৭৮৯ ( খবেক), 8০৯৮৪7১৩85৩ 

৭৯০৫ ৩৮ € শান) 
বব টিম ৪৭৫৭ 

চব (পাশার ক) ২৬৭৯১ ৩০৯০৮-২৭ ৪ 

ক”্ঠব (খাদী 2৩২৩ ২০ 

ধা7১ন টি ১০ 

বানবপূহুল " দ৯ ৮৪৯৫ 

বা 01কা ১১২১ 

লা)ব শের ১৩ 5,৮6৫ 

₹12 ক] পন ৮৩০১) ২5822 88১৩ 

ক হাওয়া *২ 55 
বঠকৃত 5] ১১১৩ 

কাঠিপ ন। গত ৬১৭৩ 

কস্ঠ ছাগ্ুণ ৩৭৭ 
কাছের আআটি ১৪৫৩ 

কঠকাটুনে ১৬১০ 

কাঠকুডনা ১১১৩ (মোয় )১ ৭৫৯১ 
কাঠখড ৬৮) খন ০, ২৮৭২, ৫২৬৫ 

কাঠখোটা ১০৯), কাটখোটা জব 
কাঠনব ৬১৮৪ 
কাঠবিডালী ১৯, ১৬১৫-১৬ 

কাঠা ২৭৫৩, ৭২৭ 
কাঠামো ৯৫৪, রা 

কাঁঠাল ১৪৭৮৭ ১৬১৬-১ম, ২88৭ (গাছে) 
৩৭৭৩, 98৯১ € না-দেওয়। ), ৮**১, ৮০৯১ 

(গাছ) 

৭৮ 
৭117) চি” ৮১৭৭ 



প্রয়োজনীয় শবের শৃচী 

কাঠালের আঠা ১৪৯৩, 

৩১২৬, ৪৫৬৯ 

কাঠাল আনারদ ৪১৮ 
কাঠাল খাওয়া ২৬০, ১৪৯৬, ১৬১৬, ৮৪৯৩ 

বাঠল পাকানো ১৮৬৬, ৮৯৭০ 

কাঠ।ল ভা $৯৩০, ৫৬৩৩ 

বাঠালের কোষ ৯০৩, ১৯৯৮, ৪২৮৫ 

বাঠাণলব বাঁচি ৭২৭৩ 
আবাতি +1ঠ।ল ৫২১ 

কাঠি ৮৯৫-৯৬, ১৬০৫ (লোহার), ৩৯৫০) ৪৩৯5, 

৪৪১৬ ( ণন) 

কাঠি দেওয়া ৪৯২১ ৮৩১১ 

বাঠি মাপা ৮৭৩৮ 
কাঠি লাগানে। ১২৩৭ 
কাঠি ৬৫৬৮ 

কীড ২০২৭ ৫৯৭৬ (সোনার) 

ধাঢা ( চপ) ১৩২৫, ৮৫৪০১ ৮৫৯৮ 

বাঢা আক।সা ৬২৮৭ 
বাড়ী »২৮৪ 

রাড়াব নাথ ১৭৭৯ 
পাড়ি পাড়ি ৪৮৭৯২ 

কও ৩১১৫ 

কাণ্ডার? ২৮৪ 

কাত. শেন ) ৭৮৯৫ 

বত, ১১৭৩ 

৭০৬২, ৭৩২২, ৭৯৭৫ 

কালা ৬৫৭, ১৬২৭ (যেনা), ২৯১২ (ধব। ), 

৩৩৫ 

কাঁতৰ ১৭০, ১৬৯১ 

কাতবা ১৬২৬ 

কি ২৮৭২ 

বপথান্ ১১২৯ 

কীথা (ছেডা কাখা জরষ্টবা) ১১৬৪, 

€ লেছড়া ), ১৬৩, ২৭৬১ (গায়) ২৮৮৭, 

৫৬২২) ৭১০৮১ ৮১৫৫ 

কীগ।ওয়াল। ৭৯৩৪ 

কীথ। কম্বল ৬২৯ 

কীথ। কাপড় ২৯৭৩, ৪৬৫৯, ৬৬৬৭ 

কাখায় ঘুঙ্র শ৫৮৮ 

কাথায় মৃত ৬৯৯৮ 

কাল ১৬৮, ১৬৩৬, ৩১৬৯ (খাওয়া), ৬৫৩৮, 

৬৫৮৯) ৮৬১৫) ৮৫২৪, ৮৮৯০ 

৫৬ 

৯৬১৬১ ১৬১৮, 

১৬২৮ ২৭৮৬১ ৩১১৮ ৩৭৮৬৪ 

১৬২৬ 

৮৭৩ 

কাঁদাউডে। ১৬৩১ 
কদারখোচা ৪৯ ৬৯ 

কাদা প1 ১৭০২ 

কাদা মাথা ১১১৩ ৩৪ 

লাদাধ ডলে ১৬৩৫ 

কার্দায পড়া ৭১৯৭, ৭২৬৮ 

কদর ঢেল। ৬৯০৭ 
ক|দাল ৭৮৮৫ 

কারি ২৪৫5, ৫৭ ৩৩ 

ক কান্ধ ৭০৯৮ 
লশার্থ কৃডলল ১৬৩৯ 

কাশ্ধ চড়া ৯৬ ২০০২ 

বাধ ঝুলি ২৯৬ 

বাস্ধ যাওয়া ৩৪০১, "১৩৪ 

বব বাড়ি ৩৮৪৯ 

ববেব ভাব ৪২৭১ 

কান ৪১৭৭ ১৪৯৭ ১৬৪৬ ৪৮৭৯ ( পবেব) 

ণক কন ৮৯৭-৯৮ 

দু'কন ৮৯৭ ৩৯২৬ 

তিন কান ৩৭৯০ 
৯ ন তুনসা :১৬৪৭ 

কাশ নক (নাক ছষ্টব)) কান মাথ। ১৬৪৪ 
কান চো ৪১৪৬, ৫৪৩৪, 

0৯০৮ ৭৬৮৮ 9৫৩৯১ ৯০৪৬ 

ক।ন মল। ১৫৫৬ 

কান খুজলান ৮৯” 

কান বেখান ১৪৯৯ 

কান শোন! ৮১৮ 
কানন কসম ১৮7৪ ৯৫, ৩৩২৯১ ৭১৮৬ 

কানন ব্চ ১৬৯ ৩ 

কলে (বাকানব) সোনা ১৬৪১, ১৯৯, 
২৬৮৯ ৩৮৭২১ ১৪০৬, ৪৮২৭, ৪৯৩৭, 

১৭০৬) ৩৭৭৮ 

০২১, ৮৮৩২ 

৫৫৪১ ৮৪৩৮ 

কানে তুলা ১৬৯৬) ৬৭৭৪ 

কানেব জল ১৬৯৮ 

কনে হাত ১৭০১ 

ধান খাঁ ৭১১৭ 

কান কাট! কাট। কান ৪৮৬, ৮৯৭১ ১৬৪৭, 

২৪৮৮) ৮১৪৩, ৪১৭৪, ৫৭৪২১ ৬০৫৫১ 

৬২৬৯) ৮৩১০১ ৮৭৭৫ 

কান দেওয়। ৮৬০৮ 

কান নষ্ট ৪০৪৫ 



৮৭৪ 

কান নাড়া ৩১৯৪ 

কান ছেঁড়া ৬৮৭০১ ৮৩২৯ 

কান বৌচ। ১৯৯৭, ২৫১৫ 

কানাকালি ১৬৫১ 

কানকাড়াশি ১৬৪২ 

কানচাপ। দাড়ি ৪8৬৮ ম 

কান্পাতলা ১১৪৫ 

কানবালা ১০৩ 

কানভাঙানী ১৮৩৭ 

কানসম্্ী ১৬৪৭ 

কানে তালা লাগা নত 

কানন ভোজন ১৪১৮ 

কাশ) ( কলনীর ) ১৬৫০, ৩৩১১ 

কানা, কাণা ১১৫২, ১৬৫৪-৫৯, 

১৬৭৭, 3১৮১, 

৩৫৬৩ (ছুঁড়ী), ৩৬২৭, ৩৯৪১, 

৫৭ ৩৭ 

কান চোখ ৪২৭, ১৬৬৫-৬৮, ৩*৭৬-৭৭। 

৩৭৮৭, 

১৬৮৩-৮৯) ১৭০০, ২৬৮৫) 

৪১০ ১৭) 

৩৬১৮২, 

৩৪৯৪, ৩৫৯৫, ১৫১৭) ৭7৯৩, 

৮৯৯৮, ৯০১২ 

কানা কসুর ১৬৫৩, কানা গর ১১৯২, 

৬২. ৮৮৮২, কানা ঘোড়া ১৬৬৩-৬৪, 

কানা বক ১৬৭৪, কানা নিদাল ৭৯৬, 
১৬৭৫, কীনা মাছি ১৬৭৮, কানা যুবশী 

১৬৭৭ 

কানা ছেলে ১৮৪ 

কন। গৃত ১৬৭১-৭৩ 

কানা ব্রাহ্মণ ১৬৭৬ 

কনার নর্ড ১৬৪৯ 

এক চোর কান ১৬৫ 

কানা মানা ৪৭৪, 

কান! কড়ি ১৬৩৮, ২১৮৩, ৮২৪, ৮৩০৭, ৮৭৩৪ 

কানা কড়া ৮০৬, 

কানা কাশী ৭৫৯৩ 

কাণ। তোড়া ১৬৫২, ১৬৫৪ ১৬৫৬-৫৭, ২৩০১ 

কান! কাল! ১৭৭৬, ১৭৭৮ 

কানা মেষ ১৬৮০ 

কানা গণক ১৬৩, 

কানা পেয়দা ৮৫১৫ 

কানাই, কানু ১০৬৩-৩৪, ১৬৯২, ২৫৫৪, ৬৪৩, 

৬৮ 

কানাইয়ের ম। ৪৬৬ 

১১১১০ 

১৬৬৯-৭৩, 

বাংলা প্রবাদ 

কানায়ে ১৬৮২ (ভাগনে ) 

কানু রাধ! ৭8৪৭ 

কালি (নেকডা) ১৩৯৭, ৩৪২২ (ছেঁড়া), 
৬৫০৮ ( দাতের ), ৭২৫৩ 

কানী, কাণী ১৬৯১, ২*২৫, ২০৮৬, ৬৬৫৪৪ ৭২৮৭ 

( ৮াওবুটী ), ৭৫৯৩ 

কাদদাকাটি ৫৬৯৩ 

কাদা হাসা ৯৩৫, ৬১২৯, 

ককান্দন ৭৩০৪ , কানন ৭৩ ৬ 

কান্বা (হাসি ছষ্টবা) ২৭৭৫, ৩১৫৪, ৭৬২১, 
৮৮৩১ 

কান্রাকাটি ৩৯৭৯, ৭৩১১ 
কাপ ২৬৭৪ 

কাপড় (বাপ, ভাত দরষ্বা) ৫৮৫, ১৭৫৩ ৭, 

২১৭৩ পাটো ) ২৩৮৯ ২৮৭৭ (গায়ের) 

৪৪৪৯ ( পবের ১১ ৪৮৮৭ ( পারেব) 
৪৯০৩ (ন্), ৫৩৩০ ( ফবসা), ৫25 

(সাদা), ৫৭২* (পুরান) ৬৭৭৯, ৭০৮২ 

(কাচা ), ৭৩১৭ ( ধোপ। ), ৮১৮২১ ৮৪৩২ 

শপ কড়া ১৭৭৪, ১১৪৯৮ 

কাপড় কাটা ১০৭৯ 
কপ কেনা ১৭১২ 

কাপ ছে বা গেঢা বাপ ৩১৬৭, ৩১৯৬ 

৩১৩৩ ৬৬৬৭ 

কাপড ঢাক ১৭০৩, ৩৭৪০ 
[পড় দশ হাঠ ৯০০৮৭ 

কাপড় পরা ৪8৭৪৫) ৭৭৯৬ 

কাপড় পচ ১৭০৫ 

কাপাস ১১৭৫, ৪১৯১৫, ১৯৯২) ৭০৯৪8 

কাপাপ ভুলা ৮৯১ ৪১৭২ 

বাপুশি ৩৪৯৫ 

কাধা ৬১১১ 

কাম (কান ) ২৬৬, ২৮০, ৭৫8$ ১০২২) ১৯৩১ 

৯৫২, 8২০৮৮, 8৬২২, ৫৭4৫) ৫৮০৭? 

৫৯১০, ৯, ৭১ ৬৮৪৫১ ৮০৩৫, ৮৮৯৩৬ ৪০৯৮৮ 

কামকুড়।নী *২ 
কাম ( লাগস। ] ৮৪৭৭ 

কামড় ২৯০) 1৩১7 ১২৪৬, 

০০৩, 

১২৮১, ১৭, 

(কুবুরের & ২১৯৩, ২১০৮ (পিপড়ের ) 

২৮৪৯ ( র), ২৯৪* (মশার ), ৩০২৮, 

৩২১৫ (ছারপোক্কার )। €৪*৫, ৫৭৮৭ 

(বিছ্বার ), ৬৩৯* (মাছির) ৬৫১৫ 
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(বশর) ৬৫৮৫ (ছিপে), 
( মাছির ), ৮৭১০ (মশার ) 

কামউ খাওয়। ৫* 
কামড়াকামড়ি ৮৯৯৫ 

কামলা ১৭৪৯ 

কামরূপ ১৭০৮ 

কামাই ( বৌলগাব) 
৩৪৩৪-৩৫ 

কামাই কা ১৫৬১, ১৫৮৭, ২৮৮০ ৩৬৯৯ 

(চাকরি ), ৩৭৫৪, ৫৫৮৭ ( কাটনা ) 
কামাথা ১৭১০ 

কামান ১৫০০) ৯৯০৫১ ৬৫১১ ( দাগ!) 

কামার ২৮৬, ৬০৪, ১৭১৫-২৪৪ ২৭৭৬, ৩১৩১ 

( চোরে ), ৪৪৩৫, ৪৮২৫ ৮৪৩৯ 

কামার খাড়া ৪৬২ 
বধামাবন”ি *)” ০৫ 

বামাব লোহা ১৭১৫ ১৭১৮৭ ১৭৯০-২১ 

ছে. 

কামিনী ৪৮১৯ 

কামিল, কমলা খ!ঠ1 ৪ 5১১ ৭৮৮৩ 
কাযা ছাযা ১৭২১ 
কী্যিত ১৪৮৩ ১৭৯ ৭-৩৯,৪ ৪০, 8১৭৪ ৫৭১৪ 

গডত১ 

কাধস্থ ১৪৪ 

কারণ কাধ্য ১৭৪৭ 

কারপাদি ১৩২৬ 

কারে পড়া ১৭৫৫ 

কান্তিক ৪৪৮৪, ৭৮০৯ ( লোহাব ), ৮৫৪৬ 

কান্তিক € মান ) ১৭৬৪, ১৮২৭, ৩০৭২, ১৯৯০ 

৮২০১৭ ৮৮৬৬ 

কীবি (কারিগর ) ১৩৬ 
কারিগর ৫৮৬৮ 

ক।রিগবি ৮৪ ৬২ 
কাধানিদ্ধি ১১০৯, ৫৮৬০ , কীর্ধ্য ন্ট ১৩৫৩ 

শৃূদ (কলা, আজকাল দ্রষ্ঠব্য) ৫৮৭, ১৪১৭, 
১৭৬৯ 

কাল (সময় ) ১৭৬৯-৭০, ১৭৭২-৭৩, ১৭৯৮-৯৯) 

২৩৮৬, ৬২৭০) ৭২৯৩-৯৪) ৭৮৪৯ 

কালাকাল ১৭৯৮ 

"কালে-কালে ১৭৯২-৯৬ 

কাল, কালো ১০৭৯), ১৪৮০, ১৮০৯; ১৮৯১-২ 

(কাপড়) ১৮৪, ১৮০৯-১৪, ৩২০৪ 

৬৫৯৪ 

২২৮২ ২৬৮৬) ৩২১৪) 

৬৫৭৪ 

৮৭৫ 

(পেঁচা), ৫৫২৪ (গোরা), ৬২৪৪ 
(ছুঁচো),। ৬৫১০ (গ), ৬৮৯৯) ৬৯০৪, 

৬৯৩৫, ৭৭৯৮ (পচ), ৭৬৭০ (ছু'চো ) 

৭৭৯৯ (দত) 

কালে চান! ( বাঁ চুনে? ) ৫৯৮৮ 

কালো ছৌডা ১৮০৩ 
কালো ধলো ৮৮৮৪ 
কালো বামুন ১৮০৮ 
কালো বেবালি ১১১২-১৩ 

কালে! ভালো ৫০৪, ১৩৭০) ৬৯৩৫, ৭২৫২ 

কালো বপ ১৮০৫ 

কলে হাড়ি ১৮১৫ 
কাল কব ১১২) ২৭৬ ২১৬৪, ৩২৩৫) ৩৭৭০ 

কাল (মৃত্যু ) ৩৭৫৬ 
কাছত্তিরা ২৭৬৭ 
কালদমন ৩৮৮৩ 
কালনেফি ১৭৬০ 
কাল ভুঁজঙ্গিনী ২৫৮৮ 
কালসাগ ১৭৯৭, ৪১৫৩), ৭০৩৬ 

ক নসাপিনী ৪৯৭৭ 
কৃ[০ ( বধিব) ১৬৫২, ১৭০০) ১৭৭৫-৭৯) ২৫৭৭ 

কালা € কুঝ ) ১০৮৮ 
বলাব বাঁশী ২০২৩ 
কালা (কালো ) ১৪০০৭ ১৭৭৭ 

৭০৬, ৭৮৮৩ (আত) 

কালা শাম) ৬২৭ 

ক্ালা্াধ ৮৮০, ১২৭৭)" » হ. 

কালাপাহাড় ৫৮৫৯, ৮৮৮৩ 

কালামুণ ১৩৪৭ 
কালি ৮৪৮ (উল্কিব), ১৫১৩, ১৭৮৩-৮৪, 

২৫০৫ ( মনের ), ৩৬০৯, ৪৪২৬ ( উল্কির ), 
৪৪১৪, ৫১৬৩ ( পুতে), ৫৫৯২, ৭১৯৮ 
€( মনে ), “৭৩৪ € অন্রেব ১, ৮৩১৬ (মনে )। 

৮৪৭৪, ৮৬২৯, ৮৭২২ (হাতে মুখে) 

কালি কলম ১৭৮০-৮২ 
কালির অক্ষৰ বা আচড ১৭৮৪, ৫২১৬ 
কালিদাস ৮৬ 

কা) ১৭৮৫ ১৭৮৭৯, 9৭৫০৩, ৭৩৪৪ 

কালীব দোহাই ১৭৮ 
কালী ( নাম ) ১১০২ (নাচুনী) 
কালীঘাট *৮৪৭, ১৭৮৪, ১৭৮৬-৮৭ 

কালীঘাটের কুকুব ৪১৩১ 

৩৪ ৭৫, ৬০৮১) 



৮৬ 

কালু কেলে ১২৩৪। ৬২৬৮ 

কাশ, কেশে ১৯৭৭ 

কাশ ( পুষ্প ) ৫৩৫১ 
কাশ ১৫৯৪, ২৪১৬ (তোলা) ৩১১৮ 

€ বামুনের )। ৩১৯৪ ( গকর ), ৪৮৭১ ৫১২৫, 
৬৭৯৭৫ 

কাশী ১৮১৭-১৯, ৩৬৫২, ৮০৪৮-৪৯ 

কাশীধাম ১৭৮ 

কাশী ঠাকুর ৬১৫ 

কাশীদাস ১৯৮১ 

কাণীব।স ৮১১৪ 
কাঙ্খাপ গোর ৮৭৭৬ 

কাঠ ৭০২৪ 
বাসা ৯৭০১ 

বসি ২১৫০ (বাচান ১৫১৪ (বাঁসল ), ৩৭৩৭ 
কাকি কাসন্দি ৩5৪, ৫১৭৬ 

কাস্ট ২৯২৮, ২৯৯৫) 

৪৭০৫ 

কাভন ৪ ৩১৭ ৫৯৭৬ 
ফাচন-কাহল ০০৯ 

কাকার ৩৬৯) ১৮৩৩ 

কি খাপ ১৮৯৩ 

কিছুমিছু ৪৩৭৩ 

কিনারা ৬৬০৯,৮০৯৩ 

কিবা কিরে ১৩৫৯, ৩৩৫৫ (পুতের ) ৩৫৭৭, 
8৯৩১, ৪৯৩৩, ৭২৮৪, ৮৮৬১ (মাথার ) 

কিল ৫৩, ১০৩, ১৮৬৯ ১৮৭৩১ ১৭৮৫ (ঠাটর) 

১৮২১ ৩৯৩৩ ৩১৯৬, 

৩৮১৬ ৪০৯৪, ৪১০২ ৫5১ (পাঁচ), 

৬১৯* (মারা) ১৯১৮ (মাবা), ৮১২৯, 
৮৮৮৫ 

কিল চঢ় ১৭৩৫ 

কিলের ঢব ১৮৬৯০৭ » 
কিলে দঢ় ৮০৩২ 
কিল খাওয়া ৫৫৮, ৯০১, ১৮৬১, ১৮৬৩, 

৫৯৫৩ 

কিল-গু তা ১৪৬২, ১৮৬১) ৮৯৭5 

কিলটুরি ১৮৬৩, ৬২৭১ 

কিলের চোট ১৮৬৭-৩৮ 

কিল দগ্ভী ১৮৬৪ 
কিলানো ₹৩, ৪৪১৯ 

কিশোরী ৬২৪০ 
কিজতি (দাব। খেলায় ) ৭৮৮, ৬১৫৮ 

বাগ প্রবাদ 

কিস্তি ( খাজন! ) ৫৮৪৪ 

কীর্তন, কেওন ৭৫৩, ১৮২৮ ( উলুবনে ), ২০১৬ 
( দশা ), ১২০৩ (তারে ), ৩২৬৪, 5৫৭8 

(নাডাবনে ) ৫১১৫, ৫৬২৫ (বীদুরে) 
৫৭৬৮১ (ছুচোর), ৬১১৫ (ভরা), ৬$ন৭ 
৮১৯১, ৮৭৬৯ ( দেওয়! ) 

কীর্তকনপাঁলা ৩৪ ৬৩ 

কীর্ধনীষা কীর্নে, কীশৃনে ১৮৯৮, ১৪৮৩, ৬১৩৩, 
৪৭৪ 

কীষ্টি করা ৮২৭ 
কীর্তি ঘট! ৩৯, ৪৫ 
বুইচা মোছ ৫৭২০ 
%$কতী, ক কণা ৭১৩, ২৭৩৯) ৫৩২৯ ৮৮০১ 

ককডি ( জডলঢ ) ৭৭৪৬ 
বখসিম ১১৭ ৮৮7৭ 

ককণ (কৃ স্টুব। ) ২৯৫, ৩৮৪, 8৮৯১ ৪২5 
৯৫৮ ১৭৬ ১৪৭৭ ( কসাঈযের ), ১১৫১ 
(কানা) ১৮১৫ (লেদকাটা ) ১৮৮ 
১৮৮৭ ১, ০৮৯১ ০৯ ৬ ১৮৪৮ (গা) 
১৫১2, ২৬৫২ (তা ), ৩১৮৭ (ঠাই যব ) 

5২১৭ ছি € বাচ্ছা ) ৩৪৯৮৩ ৩৪৫ ৭ 

৫৮৯, ৩৭১৬ ৩৯৩৯ ৪২ ৮ (বাদা) 

«৫ ১ (শবমের) ৮৭৯৫ (নাহযেব ) 
৮০5 (নাগর) ৪৮৮৩ (শিম্থ। ) 

8৭৭১, ৫১৭৪ (গোহকাঢা) ৬১৮৭ 
(ডকা) ৬২৫৫ 5১৮৫ ১৮৭৬, ৩৮১৩ 

৬৮৭৮ (মুচিব) ৭৪০২ ( মুগ্তর ), ৭৫,” 

(যাবা), ৭৯৮১ চাথ ১৮১ ৮৭৫৮ 

৯৫৭ (ধোপাব) 

পুকুরের লেজ ১৭ ১ ৫৭৪১ 

বধুর চাক? ১৮৭৭৯ 

কুকুৰ কামড়ান ৭২৯৫-৯৬, ৭৯০৩ 

কুন্রকে বি ঝা ঘি ভাত ১৮৯৭, ১৯৯১ 

কুকুরাক শু ১৮৭১ 

কুকুর তুলন ১৮৮৮) ৩৮৫২ 

প্ুকুব ঠাকুর] ৪৯১, ৮১৫) ২৩৩৮, ৩৬১? 

৪২৬৪ ৮৫০৮, ৬২৯৭ 

বুখুর ঢাকা ধা টেঁচাঁন ১২১১, ২৯৩৭, ৪৮০১, 

৭২৯৬ 

কুকুর পোষা!৪৯১৪, ৫ ০২৪-২৫ 

কুকুর রাজ *৮৪, ১২৬ 

কুকুরের মার ১৯৭৪ 

৭৭৩ ১, 



গ্রযোন্থনীয় শবে শ্রী 

কুকুরের পৃথ্যি ৪২২ ১৯০৫ 
কুকুরের বিয়ে ১৯০৩ 

কুকুরী ২৯১৫ 

কুকুরশোকা ২৬৫১ 

বুঙ্কর-রতি ২৯০৬ 
বু্কুরী ৭৪৭৯ 
কুচ, ৬৮৭ 

ৰ্চ ১৯০৭ 

কুচ ( মাছ ) ৬১৪৬ 
কচাল ১৮১৯ 
কুচকি কণ্ঠা, কণ্ঠা রন 
কুচি ১৯৪৪ 

কুচি কুচি ১১৫২৪ 
কুচিন্তা ৪৭০৭ 

কৃষ্ট ৪২১, 88৭৯ 

কভড়ী ১২ 

বুড়া খাঁন ৫২৭ 

কৃজ ( মঙ্গলগ্রহ ) ১১৫৫ 
থা শত ৩৫৭৯৫ 

বৃভন (2জন জন ) ৭৫৮, ০৯১০-১১, 

৮৪০১ 

কঁজী ১৭১১ ৬৪৭৪ 

কতা] ১৬৫১ ১১৫৪ ৫৬ ১৬৫৯ ১৯১৩, ৫৯৭৭ 

ণ ০৬০১ 

বুট্কুটানি ৪৮ ৩৯ 
কুটনী ২৭৫ 

কুট কুটো। ১৬৬৫, ১৯১৩ ৩০৩০ 2১০9 

কুটে(কাট1 ১৬১৫ 
কুটিল ৬৮২ 
কটুম ৩৭৫-৭৬, 98৪, ১১৭৭ ১৯৪ (শালা), 

২১৭৯, ২২১৩, ৪৩০৩ (ধনী) * ৪৩৯৮, 

৪৭ ৬১, ৫৪০৩ (বড) ৬২৫০ 

€(জলেব ভেতব), ৬৬৭১ (মানুষের) 
৬৭৬১, ৭৭০৪, ৯০৭৫ ( মাসীমাব) 

কুটমবাডী ৭৭০৪ 

১৬০২৫, 

ঝঁচুদ্থ ৪৮৭৩ 

কু ৪৯৫৮ 

কৃঠে ১০১৬, ১৯১৭ (পাঁঠা)-১৯১৮ (মুরগী ), 
১৯১৯, ৪৩৩৫ 

কুড়ে (কুঠে ) ১৩০২) ৪৩৩৬ ৬২৩৮, ৬৭৮৭, 

৮২৬৮ 

৮৭৭ 

কুঠার ৪৮৬৫ 

কুডমন পলাশী 
কুড়াল ২৯ ১২ 

কুডালী € ও কাঠ ) ১২ 
কৃডি (ফুলেব ) ৩২৫৮ 
বুড়'ল ১৬০৯ (কারে), ১৯২২-২১ ৩২৪৫, ৩৯৭৮, 

৪০৯৪; ৪৪৫০, ৫১০১ (সোনার ), ৭১৬৩ 

(পোদে ) 
কুডল মাবা ৪৭৬, ৩৯৫৩, ৮৩৭ ৭ 

কুডল হারান ৯২ 

কুড্ালয। ১৬১১ 

বুড়ে (আলল ) ১৫৮৫, ১৫৯৬, ১৬৬২ (গক ), 

১৯২৪, ১৯৩১ (পাঠা), ১৯৩২ (পারনি), 
১৯৩৩ (ভাতার), ১৯৩৪ (যোগী), 
»৯১৫-৩৮ 

কণ্ড গক *১৯১৪, ১৯২৫-২৭ 

বড পাথর ১২*৫ ৮৮২০ ( পাথব! ) 
কাচ ঘব ১৯০৮ ৩০ ৩৭৭৬, ৭৩৫৪ 

পাড়া কডা (চানলর ) ২৬৫৫ ৪১৯৯ ৭০০৮ 

বড খাওয়া ১৯৩৯১ ১৮০০, ৩৭১৫) ৪৮২৯ 

কুড়ে ৭ জাউ ৪৩০১ 
কৃডোব নীগৰ ৬২০১ 
কৃডা (পাত্র )৮৫৪ 
কতুবপ্িযা ৫৯৪৪ 

বৃত্ত। (কৃকব ড্রষ্টৰ ) ৫০১, ১৯৪১, 8৫৩৫) ৪৭৭০) 

9৯৫০ ৭৭৭১ ১৬ 

কু্তা ১৮৪৮ 

নদ ১৯৪৫ 

খঁদবং ৫৬০৩ 

কৃদবন্ি ১৮৪৪ 

বদলে কুছুলী ১৯৪৩ (নাডী) ১৯৪৪ (বউ), 
১৩৬১ ৫৭৩৪ 

কৃন্কী (হাতী) ১৯৪৬ 
বুনকে, কুনবো ১০৪২ 

কুনি ৫৯৫১ 
কুনে। ১৯৪৬ (বেউ) 
কন্দাব ৫৪৮৩১ 

এ ১৯৪৮ 

কুবুদ্ধি ১৩৭৪, ১৩৮৫ 
কবর ১৯৫০ 

কুজজা ১৯৫১ 

কুমডা, কুমড়ো ১৯৫ ১৪২, ২১৭৬) ৪৯২২১ ৯৮৮ 



৮টি 

কুদাত ১৯৪৮ 

কূমানুষ ৮৪২৪ 

কুমার, কুমোর ১৯৫৬ (হাড়ি) 8৪৩৫ 

কুমোরবাডী *৪৫১ 
কুমোৰ বৃত্ধি ১৭২২ 
কুমোবর হাপর ১৯৫৭ 

কুমৌবের চাক ৬১৮১ 
কুষিল্রা ৮১৭ ৬ট৮" 

ক্ষীর (টেকি স্টধা )% ৫১০, ১৯৫৭, ২৯৬৫। 

২২২৫-১৬, ১২৭৩ (হওয়া), ২৭৬৮) ১৩৮৬) 

৩৯২১ ৩৩৯৬ 2৯২৯০, 88৬৬ 8১৪৪) 

৬৪৮৪, ৬৫৮১ ( মেশ্ডী ), ৮৯২০ (টাকার) 

কৃশ্কর্ণ ৯১২ ১৯৫৮ ২৫৫৫ 

কৃষ। কুয়া ১৯৬২ (কলমী ) ৭১৯৭ ৮৭১৮ 

কাযা পোড়া ২৪১, ১৯৫৯ ৩৭) 89৭৬ 

কুয়া (কুযাদা! ) ১৪৭ 2 ৭১ ৬৯৮৭ 

কৃবকুটি ৩১৫৫ 

ব্বীত ৫১২৭ 

বৃরুক্ষেত্র ১৯৬৩ 

কৃক্পাঞ্তৰ ১৯৬৭ 

বুল 2৬ ১৯৬৫ ১৯৭১ ০৯৭৩7 2০৫৩ ৮5১৭৭ 

৮১১১, ৮৭৯৭ € মল্গান) 

কুলক্ষম ৫৮০৮ ৯০৪০ 

কান্সব শিকারী ১৮৫০ 

তিন কূল ৪৯৯) ৩৭৯৩ ৭৮১৫ 

কুল থান ৬৫৮ 

কুলে কালি বা কটি! ১৯৭৪ 
কুল (ফল) ১৯১৬ টন৭৭ ৫৭৭১ 

&৭ক৭, ০০০৭ 

বলকাঠ ১৯৬৭ 
কৃলগাছ ৮০৮ ১৯১৮ 

কুশেব ফট ৫৪৫ ১৯৯ ১৭৮৭ 

লী (বুস্জি) ৮৪৭ 
কুলবধূ *৭৫৮ 

কুলি (গলি ) ৩১১৮ 
কুলীন ১৯৭২, ৮৬৪৪ 
বৃলুই চণ্ডী ১৯৭৩ 
কুলে! ১৬৪৬ (পিঠে), ১৪৭৭ (লেজে ধাধা ), 

৩১৮২ € তা51)? ৬৭১ (ঢাকা) 
কুলে বাঙ্গানো ৮৪৭, ৩৪৮৭ 

বুলোর বাতান ১৯৭৬ 

কুলরে যায় বা খায় ৮৯, ১৮৬৮ 

১৪০৯ 

বাংল! প্রবাদ 

কুলোয় শোয়া ১২৭ * 

কুলোব ডগ ৪৩৮৯ 

কুলোপানা ৫৮৮১ 

কুশ ১৯৭৭ 
কুশেব পুতুল ৭৮৪৪ 

কুশপ্তী ২৮৮৬ 

কুশল ৩২১৪ ৭১৩৩, ৮৮৮ ০ 

কুষ্টি ৪৩৮৪ 

কুন্মাও্ড ২, ২৯৮৩ 

কুস্তি ৪০৭১ ৭২৭ 

কুম্বপ্ন ৬১৫৮ 

কুপ ৪৮৭ 2 

কৃবাবি ৭৪০ 
কাপী বা খপাকাত ১৯৪৯ ৫২১৩ 

কূল ৯৭১ (গ"ণ্ব) ১০৯১ (ছু'কুল) ১২৬৩ 

(গার) ১৩২৭ (দ্রবৃন) 8৪৬৮ ৯ 

(নদান) ৪৭৯৫ (শদীগ) 
( দবিয়াৰ ) 

খাল চোঝাল ১৭৭৯ 

বল পাওলা ৮৮১৯ 

বুল 61 শীতে ৯৩ 

কু খু “২৮ 

বৃঙিবাস ১৯৪১ 

নুপণ 5৪৮ 

কুপাপ্ৰ কর্ড ৮১ 
বপাণর খন ১৯৮৩ ৮৭ 

শশান্ু ১৭২৭ 

শন] ৫১৮৭ ৮৭৭৯ 

৮] ৯৫ ৩ 

নু) ৭৪১ ৮৬৯৭ ১৯৮৮, ১৯৮৯) ম৫৮৭০, ৬৭৭ 

5৮2 

৪১৬৭২ 

৭৫৩৫ ৮১৭৯ 

কুক্কথ। ১৫ ৯ ১৮৮৮০ ৩৭৬০১ ৮৮৮ ন 

কুংপুর ১০৪২ 

শষ ভন্ন ২৭৫ ৪ 

কুষের গীব ৯০৫ 
বেট ৪৫১৭ 

বেউটে ৯৮৬, ১3৯৫, ১৫৯১) ৭০৫০) ৮৯৫। 

কেওড়া ৭৪৫২ 

কেওড়। বন ১৩ 

কেকলাল ৩৮৬৬ 

কেঁকাপেটী *১১৩৮ 

কেঁচো ১৩৫০) ২৭১১১ ৬৯১৬ 



প্রয়োজনীয় শবের সুচী 

কেটি কুবৃষ ৪০৭ 
কেটে মুডো € মানের ) ৭৬৮৩ 

ফেঁড়ে ৯০৬, ১১৪০, ২৩৬০) ৩৮৭৯ 

কেতি। ৬৭৮৯) ৭৭৯৩ 

কেডান,। কিতাব ২৭১৪) মপ৭ ৩৫ 
কেডা (নাম) কামার ১০১৬ 

কেন কী্ন জইব্য 
কেদব রায় ২৩২৪ 

কেনা বেচ1 ১৬১৪৪ ১৮৪৩ 

কোন (কেন ) ৬৭ 

কেন্দডা ৬৩১২ 
কেযাপাত ১৮১৫ 

(মাপা € অশক্কীক) কান ৫১২৩ 

কেযাবন ১৩৯৭ 

কেবণা ৫৯১ 

কেরামতি ৩:-৩ 
খেলা (৬ গা ১৬০৩৪ 

কোল কা] প্ব) 

কেন্লব মা ১২৬৮ 

কে্্ছে সেন' ৫৮৭ ০৮৩ 

(০1 ২০৯ ৩ 

বেশ ৮০১ 

বশ পারান ৮৭১ ১১১০ 

কেশব সেন ৭৪৫ 

কোশউ] ২০২৭ 

কেশেল ১৮১৯ 

কোশা ফশী ০৮১৩ 

কেযা (কহ) 3১৫৪ 

কে ১৪৭৪০ 

কেছে। বিট, ২ ২৮ 
কৈফিয়ত ৭৩৩ 
কৈবস্ত ২০২৯ (ককণ।ময ) 

কে] বে কর ১৯৪০, ৪৩৪২ 

কৌক ৯০১৮, 

(কৌকিল (কাক জরঙ্ঠব্য ) 
৭৫৪8৯ 

কোকিলের বউ ২৭৩২ 
বৌ বাগান (7) ৭৫৪৯ 

কৌচ ১৬৭৪ 

কৌঁচড় ২০৩৪ 
কৌচা ২৭৩৭ (লম্বা), ২৭৪২ (তিন হাত) 

৩৪৪, ৪৬৮৪ (লম্বা) 

৪৬১৫ 

৩৩০ ৩১ ২৭৩৩) 

৮৭৯ 

কৌঁচা কাঁচা ১৫৫৪ 
কৌোচার পত্তন ৫৭৮, 

কোতিএয়লা ১৭৭ 

(কাটি ৪২১২৪ ৮০৭৮ 

কেটলে ৮৫ ৭৫৫৮ ৮৬৭৮ 

কোঠা কাঠাবাডী ২৫০৩ ৭৪৮ 

ঢা ১০৮৭ 

কো । কোণ] ১০১৫ ৬, ২১১২, ৮০২৭ 

কোত(€(শেণ) পাড়া, বোতা ১৭৬২, 
+২৮১ 5৬৮৭ 

১৭৪০, 

লেক ৩৮১২ ৭৯১৪ 

কৌঁদল ১৯৪৩, ১৯৭১৯ ২০৫৪ ৫৭: ২৪৮৩ ৩৫১১, 

৫৮৮৬ (গায়ে নিয়), ৬৩৫৬ মণ ভভাবর), 

০ ৬৯ 5 

লোদা নব শোচা ৪৬৯১ ৫২৫১ 

কোদাল ২০৪৮ ৩৩৫৭১ ৬৮৫৯ ৭৭৭৮৪ ৮১৪২ 

কান পাট ৮৩৫ ১০৯২১ ৪৩১৩ 

কেিদিলা ৪৫৮১ 

কোনা (পাপ্ব) ৮৩৫১ ৯০৩৬ (মান্ছৰ ) 

কোপ ২৯০৫ ২৯১২ ৩৫5৪ ৭৭৮০ ৫০২৮ 

৬৮৫৮ 

কোমব ১৭৩৭ € চাবিকাঠি ), ৩৮২৩ 

কোমব আদ্বচ ৯ ৭০ 
কে(মবাবামর ২৬৯ 

কোস বব জেব ৭৯৫৫ 

বোম্পানি ২৭১ 
বোযা (প্ঠ পাব) ৯৭৪ 

(কোবান ৭৩২ 

কোবান কেঙৰ ০৪৫৯ ১৫৭৮১ ২০১৪ 

“বান (-ন্্িঙগন) ৭২৭১ 
কেৌল ৮১০ ২০৭২ ৮০ ৪৮৭৩ ৫3৭৯৫) ৭৩৩৮) 

৮০৫৭১ ৮১২৯ 

কোল শবা ১১৬৪ 

কোলে বৌ হত ৩ 

বোল বগা ৭০৫ ১৪২৩ 

কোণ্ল বগা 0 ৯ 

কোলব চেন ১৭৭৮ ২ ৮১২১ ৬৭৯ 

কোলে নাগ ২৮৩ 

কোলাকুলি ১৪১৬) ৮৪৭৬ 

কোলা বেঙ ১৭৯৪৫, ৩৪০৬ 
কোশ, ক্লৌশ ১০৮০ ২৯০৮, ৩৬৬০) ৪০২৮ 

৫৯৯৮। ৬৯৭৩, ৭১৭৫ 



৮৮ৎ 

কোষ ( কাঠালের ) ২০৩, ১৯৭৮, ৪২৮৫ 

কোষ্ঠ। পাট ৮৭৩৯ 
কোষ শাক ৬২২৮ 
কোস্তা ৬৪৭২ 

কৌটা ৯০১৭ 

কৌরব ২*৮৪ 
কাক ৪৯৩৩ 

কাদধ। ( কাদাধোষা ) বা! কেদেরা ১৮১৩ 

ক্রিয়াপগ্ড ৫৭২৬ 
ত্রুব ৬৮৩৯ 

ফোধ ১* 

ক্ষ ( অক্ষর) ৮৭৪৩ 
কয় বৃদ্ধি ২৯৪৩ 

লাণ, লাণেক ৮১০৯, ৪৮১৫ 

ক্ষিধে, ক্ষিদে, ক্ষুধা ১৫৭), ১৫৮, ১০৪১) ২০৮৯- 

৯৬, ২১১১-১৩, ২৮২০ ৫২১৭ (পেট), 

8৪8০৫ ৮৮৯০ 

গণ ১৫৬৭ 

দ্ীব ১০৭৭) ২০৯৭ ২১০৯ 

৬৬৫১ 

মীরের হাড়ি ২০৯৮ 
কুন ৮১১,৮১৮ ২১০৪-৬) ৫০৯) ৫৭০5, ৩৩৪৫) 

৩০৩৬, ৫৩৮৩, 

৬৭১ 

ক্ষুদেব চট ২১০৭, ৮৪৮৪ 

ক্ষুণ ২(ওয়! ২১০১-৩ 

ক্ষুদমলুকা ৭৭৫৩ 
$ কু বড়া ২৯৯-১ ১০৩ 

সুদে (ক্ষুদদ )২১০৭-৮ ১১০, ৫০৪০ 

ক্ষুদে (নাম) ১৪১৪ 

কয়া সুয়ে (চ্টাত বা স্কাতী) ২১১৪--৫ 
ক্ুয়েরোনা ছাত «২১১৪৫ 
মুর ৯০৭, ১৭১৩, 5৫৬১ ( বুলান ), ৬৮৩৯ 

ক্ষুর নীপিত ৯) ১৭১১ 

ক্ষরের ধার ২১১৭) ৩5৫২7 ৪৩৪২, ৬৮১৫) ৬৮৯৭) 

৬৮৩১, ৭৮২১ 

ক্ষেত ১৩১ ১২৯৪, ২₹১১৮-২৩, ৩৪৯৯ ( চানার ), 

৪৮৭৩, ১১১৩১ প৬৩১৩) ৭১৪০) ৮৯৭২ 

(করা) 
ক্ষেট্ঠি ১৪১৯, ৫৯৫১, ৮২৯১ 

ক্ষেতের কোপা ২১২২। ৭৭১৪ 

ক্ষেতমোহন ৬৩১৪ 

দ্ষেপ ২১৯৫ 

বাংল প্রবাদ 

ক্ষেপা, ক্ষেপী ৭৪০৩, ৭৮৪৪ 

ক্ষৌরী ৪৬০২ 

খই ৭১, ৮০৬ (উড়ো), ১৭৬৪) ৯১২৬- 

২৮, ৩০৭২, ৬৭১৭০, ৬৪২৭ (ধান 

থ্ই) | 

পই ভাজা ৩৫২০, ৪৭৩১ 

বই ফোটা (মণ) ২৫৫৮, ৬৮২৮ 
খই কলা ৪৯৫, ৫৮৭৫ 

থই-চালানি ৫*৭২ 

খই জলপান ৬১৭ 
খই নাচ ৬৭৬০ 
খইযেব মৌয। ৪৭২৩ 

থশ্ন ৬৪৪৭, ১১৩ 
গুগনি ৫৬৩৮ 

খচিব ১১২৯ 

খটমটিয়ে ২১৬১ 
খটবমটব ১১২ 

খান ৮১৭৯ ১৩৭৬, ৫৪৫০, ৬৬৬৮ 

খছ ৮২৮ € খাড) ৮৭৩ (ঠাডউ ), ২১2৪-2৬ 

২৯৬১ (খা), 

(খঢ) ৫১৫৮ (পেদ্যব ), ৬৮৪৭৯ (খাছ) 

৮৮০২ 

গদরক্কা?] ১১৭৩ 

গণ না ১১০৮ 

এদের আন ৫৭২৭ 

খড়ের বেন ৮১৪ 

খাযা থখব ১১৪০ 

ডাকে ১১৩৩, ৯০৩৭ ২8০৮) ৬১৭৯ 

গড়া] ১১১৪ 

খডম (পা উষ্টবা) ১৫১৮ (6) ২১৩৭, 
১১৫৮) ২৩০৩, ৮১৯১ 

গাঢম্ঠেশি ৭৮১ 

থড়ম পা খডমপাযা ৭৮০, 888৯৯ 

থাডি ৯১, ৫০১৯, ৮%২১ 

খড়ি (আখ ) ১৮৮, 
খণডণ, খঙান ৫৪, ৫17১, ৭১৬৭, ৭৭৩৩ 

খত ৪৫৪০-৪১ ( বৃ কানে) 
হাতির ৪2৮৭ 

খতিয়ান ৩১৭ 
খদ্দের ৩২ 

থষ্টে ১৫২২ 

৩৯৮০ ৮০ ৬৭০১ 
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২০৭৫, 

38৪১, 

৬৩০। 

হ৪৩৫, 

খনার বচন ১৮৯) ৩০১, ৬৭ ৩, 

২১৭০-০৭১, ২৪২৮-৭ট। 

৩৬২৩) ৩০৭১, ৪৩৪৯; ৪১১৪, ৪১৯৭, 8৩১৭, 

৪৬৮১, ৪৯৪৮, €১৯৩, ৫৩৪০, ৫৬১৩, ৫৭১৯? 

৬৩৬৮) ৬৪৬৮, ৬৬৬৯, ৬৯৮ 5১ ৭০৫২, ৭৫১৯ 

৭৮৪১-৪১/ ৭৯৮১। ৮০৭১), ৮৮৫২) ৮৯০৯, 

৮৯১২ 

খনি (ক্ষৌমবন্থু ) ৭১৭৩ 
খন ৫৬৩৯ 

থপ্পর ৪৫৫৫ 

খবর ৩৮৬, ৬৭৮, ৯৬০, হ৩১৫, 

৬৫৩৪) ৮৬৪১ 

হববদর ১১৮১২ 

গষেব খাব 2৯১৭ ৪8৬৭১, ৮১০১ 

খবগাশ ৮৭০৫ 

খবচ ১৯১১, 

৫১১১, ৬৪৪০, 

১৪৪৪ 37১৬ ১৫৯৭ ৫৩১১ 

৬১০৯ 

খবচি ১৭ 5৪ 

শবপাশ *৮৭৭ 

খবা, খবান (বৌদ ) ৩০৭১ ৪৯৪৮ 

গবিদ ১১৭৩ 

গবিশ (সাপ) 7 ৭০৫০ 
খল ২১৪৪ ৪১, ১১১১ ১৩ 

৬২৭৫ ৬৯৯১ 

খত (গুনধেব) ১১৪৬ 

খলছুল ৭৩৭ €( খলিশ ), ১১১৮, ১১৪৭ (কোল) 

৩০৭২ €( ঝোল ), ৩৮২৬, ৬৪৮১ 

পম্থান ৪১৮ 

খসথসি, খসথসানি ৩৮৯৫ ৬০২৯ 

খা ১৪৯৩ 

গীই ২৭২৮, ৩৯৮১, ৪ ঈ৬ ৭৭১১ 

খাই-থাই ৬৯৬৯ 

খাউনী ২১৫৭ 
খাউয়া ৫৭১০ 

, শাওন ৩০৫, ২১৫৮, ২৯০২, 

৮৩৬৭, ৮৬৩৯ 

খাওয়া-পবা ৬৯১৩ 

থাক (ছাই ) ৫৫৭ 
চা ২১৬১-৩৩, ৪৭৯৩, ৬৪৪৩ 

থাঁজ খোঁচ ১২৯৯ 

খাজন। ৪৭৩, ২১৬৫-৬৬, ৩১৬০) ৩৯৬৫, ৫৮৪৪ 

গাজন। আগায় ৫৮৬ 

৩১১০ ৩৮২৫ 

৪৮৫৬ ৫৮৬১, 

৮৮১ 

থার্লী ৭। ৪৪৯২ 

খাট খর্ব ) ১৫৯০, ১১৭৩-৭৫, ২৭০৬ 
খাট ৬৮৩, ১১৬৭-৬৮) ৪৫৭৫) ১৪১৬, ৮৪৮০ 

(মেনাব) 
থাঁটপালস্ক ১১১৩, ১৯১৯১ ৩১১১ 

খাটিপটি ৫১১ 
খাঁটি ২৫৬০, ৭51৭, ৮৯৭১ 

থাটশি ১৫৪৫, ৫৮১০, ৯০৯৫ 

থাট্রা ৬১০৪ 
খাঁড়া ১৫ ৩৭০২ ৩৭০৩, ৭৬১৮৪ 

হঁঢ়াৰ ঘা ৬৩৭৬ 

গড়াবী » ৩৮৪ 
গাঢা ১৭১৯ ( বেগুনের ), ২১৭৬, ৩৯৫৬ 

*[ঢা 5৫৭৮ 

গাঢ়া খাক। ২১৭৪ 

খাঢ, ৫৮৫৫, ৮৭৪৬ ৮৯৬৭ 

খাগুল দাতন ২১৭৭ 

ধাতক ১৪৫ পিন 

থাতা ৩০১৭ € চিত্রগুপ্তর ), ৬৭৭৭, ৭০৬৮ 

(যব) 
গাভীয নাম লেগানা ১১৭৮ 

খাচিৰ ২১৭৯-৮১ 
গাদ ১৩৫০ ১১৮২-৮৩ ৩১৮৩ 

থাদা, শেঁদা উষ্টৰ 
খা ৩০৩৭ 

এ/নকী ১১৮৬ ৮৮ 
গান-খান্ ৭৭৪৯ 

গান! €খান্ধ ) ৫১৭, ১৭৯, ১৮১১ 

হানা ( নর্দিমা ) ১৩৬৫ ২১৯০-৯১ 

থাপছ।ডা ১১৯৩ 

খাপি ধুতি ১৬১৯ 

খাবলা-ধাবলা ৪৫ ১, ৩৮৪৩ 

খাবি খাওয়া ৩৭৫৯ 
খামচি ৩০১৭ 
খমা ৪৩৭৮ 

খামব ৫৪২০, ৫৭৪৬ 

খাল ২১৯১ ২২২৬, ২২৩০, ৩,৮৮৩, ৪৩৬৬, ৭৯২৬ 

'ল কাটা »৫১, ২৯৯৫ 

খাল পাৰ ২২২৬, ৭8৪৮ 

খালাত (ভাই ) * ৬৭১১ 

গালাম ১৫৫৭, ২৬১০, ৪৪২৫, ৮৬৭৩ 

থালি ২২২৭২৯১২৮৪৮, *₹ ৭৯৬০) ৮৯৭৯, ৮৮৪৩ 

৪৩ ৩ 



৮৮২ 

খাঁলুই ৩৫৯৬ 

প।স্ ১২৩১ ( তাঙ্গুক ) 

খাস বাগান ২২৩৭, ২৯৭৯ 

খাসী ৪৪২৭ 

খাঁসী ২২৩৩ ২১১০ (খোদধাৰ ), ২৫৯৯ (কাট।), 
৫৪৪২ ( পোষ) 

খাসী ৩৭৯৯ 

খিঢ়কি ২২৩৬ 
খিডক্ি মদব ২২৩৫) ২5৭ 

খিচুডি ১১৪৯, ২২৩৪, ২৯৭৭ ১৮৬৭, ৩৮৭৪ 

খি-ধরণী ৯৪৪ 

খিষে ৭৮২৬ 

খিল ৬৪৭৪ 

পি ১১১ ১৫৮৪ 

থুক়ী ১২৭, 
ধুচর] ২২ 2৮ 

খট আর ২২৪১ 
খটব খুট ৬১৭৬ 

গুটি খৌটা। ২১১ ১১৩৩ (কাদাব ), ১২৭২-৪৩ 

২১৭৭ (হাযের ), ১৩৯০ (জোঁব ), ৩৪৮ 
ঢা ৭৪ 

থ"টিনাটি ৮৯৭১ 

খুডে। খুদী (বাপ গুদে ছ্বা ) ৯৯৫১ ৯৬৩১, 
৩ ৭ &প৩২ €(গঙ্গামাত্র। 1, 2১৪৬, ৮৫০২ 

পুজা নাশ ৫৬৮১০ 

থুডী ৫৬০০১ ৬৬৮৪ ৮৭2 

থুঢশাশ, ঠাকুরাশী ৬২১৪ 
"এন ২২৪৫। ৪৩৬১ ৫২১৭ ৮১৭১ (সাত) 

পুনে ২১৪৫ 

পনর দায় ১৯৭ ৬৩৭৩ 

পুঝ ক্্রুব 5১১৯, ২৪৮৩ 

গুরপি ৮৬৫৬ 

খুবো। ২১৭ 

খুপি (পাচ্ছাৰ ) ৫৮৭৭ 
পুলি (রন্ধালব ) ৭৭৬৮ 
খুসকি * ২৩১৭ 

পৃসী ৭৭৭২ 
ধর্প ৫৮৪ 

খুরপি ৮৬৫৬ 

থেউড ২২৪৭ 

খেঁকশেয়ালি ২২৪৮ 
বেক ২২৪৯, ৩৩১৬ 

বাংল। প্রবাদ 

থেউর। ( খাংরা ) কাঠি ৫৫৬৯, ৮৯৬৪ 
খেচড়া ৩১৭৪ 

খের গাছ ২২৫০) ৩৭৮০১ ৮৮৯৪ 

খেজাবর চেটাহ্ ৬৩৭৩ 

খেড (খড়) * ১৩৯৮, ৪৩৯৯) ৫৫৪৯ 

খেড়বাড়ী * ২৮২৮ €গোড়) 
খেঠাথা ২১৫১ 

খেঁদা (খঁদা) নাক ১৮৭১, ২১৮৪ ৮৫ 

খেঁদাণাকী ৮৪৭২ 

বেদ ( নাম) ১৮৭১, ৭১৯৬ 

গ্রেমটা ১১০৭ ২৮৫১ (নাচ), ৩১২২ (নাচ) 

(প্যা ২১৭৭ 

খ্য়োৰ কড়ি ২২৭৫ 

স্য়োাও ৮০৮২ 

"য়াল ১৭২৭ 

পেলে ৫৬১৩ 

ঠেলিওয়।5 ২১১১ 

হেলা ২৭) ৮০5৪ ৮৫১০ (নলের) 8৮ £ 

৫১৩০ ( পিলী/তব ), ৮০৬ 

থেশ ২৫2৫ 

(খসাব* ৯১৬৫ ৩ ৮ 

(শেসাহি ৩৪২৮ ৩৮৫৮ ৮৫১৭ (ডাল) 

খোকা ৮৭১১ ৬ 

খোঞ্জিল ৩৬১ ৭৫? 

খোচি। ২১-১ ১৯২১ ৬ত৭ন ৬৩51 

খোল 
৬১৬৮ ৩, ৮১১৭ 

খোজ খবন ১১৭৫ 

খোগা দেওয়] ২৮৪ ১৮৩৮, ৪২৯৮) 88৮) ৬৭৭৬ 
গো ২৮১৭ 

খোঁড়া ১৩২২ ০৬৫৪ 

৫ ৩৬১ ২৮৩ (গোটা) ৪4৫৪, ৮০৯০ 

(গাধা ), ৮৯০২ (মেয়ে), ৮৪১৩ (হাম) 
৮৬৩২ (2৪) 

খোদকারী ২৩০৯ ৭ 
খোদা ২৩০৬-১১, 1৩২৩৪, ৪৭০২ (রাখাল ), 

৪৭ ১৩ (গৌসাঁচ) ৬১৭২, ৬০৫) ৮০৯৮ 

৮৩১১, ৮৭৮৪ 

খোদা তালা ৭২ 

খোদার কল ২২ 
খোদ রাজি ১৭৫৩, ৪৭ 

খোদার হাট ৮৭২৪ 

থলে 

৪56০ ৬৩৬৭ ॥:5১৫৩, ৫6৮৮১ ৬০%১ 

১৬৫৬ ৫৯ ১৬৬৫, ২৩০১ 
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খোদার দোহাই ৪৭, 

খোদায় রক্ষা কর ৩৬৩৪, ৪১৪১, ৪৯৮5 

খোদার নাৰ ১১৬ 

খোপাৰ চুরি ৩৭৬২ 

খোন্দকার ২২৩৩, ৮৮১৮ 

থোঁপা ৮৪৭, ৩৮৪৭, ৩৪৩৭। ৭৭৪৯ ৯০৩5 

খোঁপা বাধা ১২৬ ৩০৬৮ 

খোপাৰাধা দি ৬১৮ 
খোৌধাড ২১১৩, ২৬৪১ 

গৌযাদি ২৩১২ 
যৌবাগবা 4৫১০ [ভাত খোবা, ভাত পবা] 

খোবাক ৮ ৬৯৭ 

পোল্ ১৮৯৭৮ 

খোলনা 5৩১৮ 

গেলো ১২৩৩ (ড।তরন। ), ২৮৮, 

গোতা। € গোলামকুচি ) ৮০০৩ 

খেলা (পোগ।) ১৭৫৩ ( কাড।) ৭১৫৮ 

পেল] ১1৮৩ ০৮৫, ৮৭১৫ 

পোলাখলি ১৪১৬ 
(গাঁশ পণব ২৩১৫ 

ছে শি মেলা ২৩১৬ 

পেশ নি ১১৫৮ 

খোল ১ ১৭২ 5১৭ 

গোপা ৩৭৪ (কলাব), ৯৯৬ (মান) 

€(কশাব), ৫২০৮ (মণ্ডাব)। ৬৭১৪ (কন'ব), 

৭১২, ৮১৪৮ ( সান্পশবু )) ৭৯০০ 

গোস মাধ ১৬১ 

গালামাণ ৫১৪০ 

এ) পৃড গ্রাঠব্য 

গ্যানখেনে ২১১৬৮ 

»১১৫ 

গগন ফা ২৯, ৬৮৪১ 
গত ১২১১১) ১৯৩৭, ১৯৩১৯-৩১ 

৩৭৫৩, ৪৬২৮, ৫৮১৩ ৬২০২ ৬৪%১, ৬৭৯১৩, 

৩৪৮৩ ৩৬৩৫) 

৮৮৯৭ ৯০৭% 

গঙ্গগোবিন্দ নিং ৬৯৪৩ 
“কাজল ২৩২২, ২৩২৬, ৩৭৬৫) ৪২১৭০) ৪০০৬, 

€১৬৩, ৫2৩৩৪) ৮১১৭, ৮৬৩১ 

গঙ্গাঙলে ২৩৯৩ 
গাজী পায়া ৬১৬৩৮ 

হজ পাপ ২১৩৭ 

গল্লাবারি ৪১৪৮ 

৮৮৩ 

গঙ্গামণ্ডল ৯০৪২ 

গঙ্গী পুজা ২৩২১ 

গ্গ। মৃত্তিকী ৭৯৮৯ 
গঙ্গায় মাওয়া ৮১৫১ 

গঙ্গায় ১৩২৯, ৪৭ 5২ 

গঙ্গব বুল ৮৯৪৮ 

গঙ্গ।ব হাটী ২৩০৫ 
গঙ্গ।রাম ২০৪৮ € ভেলী ), ৬৩৬০ 
গঙ্গালাভ ৪৪ 5০ 
গঙ্গামাগর ১৭৯৪) ১৯০৫- 

গঙ্গাান ১৩৯১, ২৬৬৮, ৩৪৯৪ (কুকুরের ), 

৫০৬১ ১৩, ৫৯৭৭, ৬৩২৭ (ভুতের), ৭০৭১ 

€(যমব মার) ৭৬৯১১ ৮৩০৬ 

সহ] যাওয়। ৩৪৫ 

“জ গজ, ৫২.৪ 

চাভা ৬৮৯5, ৯৫৮৫৮৩১৮৯৪৪ 

56 শম্চপ ২১৩১১ 

“লাগান ২৩১৬ 

“দ্নদেৰ ৮৩৭ ১ 

গভব' ভাতী ৪১৭৩ 

গালা ১০৪৮৩ 

গঙ্েল (মাছ )৮০১১ 

গড (বকে) ১৭২ 

"ঢ (শে ) ৩৭৯০ 

গড খাঠ ১৫৭৩ 

গড (প্রণাম) কব ১৫৩৭? ২৩৩৩ ৩৭, ২৮৭৮ 

৩০৪৭, ৪০৩?) ৪১, ৭৭৫৭ 

“ডগ গুচগুটি ৫৩০2; ৭০৯৯ 
গচন 5৭০১) ৭8০৫ 

গদগডি ৩৫৯৫, ৭৫০৯, ৮৮৯১ 

গড়াগড়ি ৬৭৩, ১১১৩) ১৯৭৭১) ২৮৫৮১ ৩০৭১, 

৫০০১, ৬০৯০) 9০১৯) ৮০৮১ 

ঠাঢডলিক! ১৩৪৭ 

গড়ি (বিলম্ব ) ৪১৭ 
গড়ে পড়া, গড ( গন্ত ) জষ্টব্য 
গাছে (গক ) ও ৭ 
গডেব মাঠ ৬৪০৭১ ৮১০১ 

শক ১৬৬০ (কানা), ২৩৪১, ৫৭১০, ৭৩৬৯, 
৭৫৫৩ 

গণেশ ২৬৩৩) ৯০৪৩ 

গণেশেৰ মাথা ৭৮৪৭ 

গগুগোল ১৮৭১১ ৮৬১১১ ৯০৪৩ 



৮৮৪ 

গণ্ডা ৪৮১। ১৩৭৯, ২৩৪২ (এও) 
গণ্ড। দশ ৫৫৬, ১২৬৮, ২৪৯৯, ৩৫৪৫৩, ৮৩৮২ 

পণ্ডার ২৩৪৩, ৬৭৪৮ 

গণডুষ *৯৩৩, ২৯১০ 

গত ১১৫২, ১৫৭১, ২৩৪৪-৪৯, ৩১৯২ 

গতরখাকী, গতরকুডী ৩৬০৩ 
গতি ১৩১৮, ৭৪৪৩ 
গতি ২২৮৫ 
গদাইলন্করী ২৩৫১ 
গদাহাতী ৭৩৯৫ 

গদ্গদ্ ৬২৪৩ 

গদ্দি ২৯৩২ (চাড়ালের ) ২৯৯২ ( চাষার ), 
৩১৩১ (ঠেঙ্গাদের ) 

গন্ধ ৪৫৭ (আখালে । ৮৭৮ (বগলে ) ১১১৪ 

€ধূনাব ), ১৪৩৫ (গাদে) ১১৫৯ থোওয়ার), 
২৫২৬ (গা) ২৫৩৩ (%), ২৫৪১ 

(গুডের), ১৫৬৫, ৩২৪৮-৫০ ( ছু'চোব), 
৫২০৫ ( পাখবে )। ৫৩৫৫, ৫২৬০ (খ্গডাব )। 

৫৩৫১ (ফুলে), ১৯৭৬, ৭৪৯৪ (চিনির ), 
৫১৩ ( গায়ের), ৮১০২ (ছুঁচোর), ৭৮৪৭, 

৭8৪১ ( সুটকির ) 
গন্ধামানন ২৩৫২ 
ন্বর্ব-জন্ম ২৬১১ 
গাব্চশ্র, গবুচত্ী ৭৫৭০ ৮৫৪৪ 

গবা ২৩৫৩ , 
গভীর ৭২, ১৫৮১ (জন), ৭৬০৩ (শব) 

গয়না ১৩২৭, ১৯১৪ ( বালা ), ১২০৬, ৮৯৪২ 

গয়ল| (দই, দুধ, গাই, গক ভরটকা ) ২৩৫৫-৩৯, 
2৬৬) ২৪৩০ ৩৪১১৯, ৫০৯৩ 

পয়লানা (গোয়ালী, গোয়ালিনী ড্টৰা ) ১২৯৩ 
গয়া ১৮১৮, ২৩৩৬১, ৫১১২১ £৬৫৭ ৬৪৯০ 

গর্জন ২৪০২-৩, ৫৮৭৮, ৭৭৬২ 

গর্ত ২৪৭৪ (সাপ), ৯৮৯৭, ৫১২২ (পিপডের ) 

১১১১ ( পিঁপড়ে ), ৮৩৪৬ (সাপ) 
গর্দান ২৪৬৭, ৭২২৯ 

পারব ৮৭১) ১৭৯০ 

গর্ভ ২৪০৫ ৬, ৩১০৪, ৭৪০৪ 

গভপ/ত ৮৫৫৩ 

গরজী ১৯২২, হ ৩৬২-৬৯, ৪১২২ 

গরজী ৭৩৭৮ 
গযব ৬৪০৭ ১৭৪৯২ ১৩৭, ৭১৭২) ৮৭৭৪) ৮৯৬৬ 

গরবিণী ২৩৭১-৭২ 

বাংল! প্রবাদ 

গরম (তপ্ত উষব্য) ১৫২৩, ২৯৬২ (কোল), 

৩৩৭৪ €(ছুধ ), *৩৭৪৩ € অল ), ৪৯৮০, 

৪&৭২। ৪৬৫৩৬ 

গরম ভাত, ভাত ভ্রষ্টবা 
শগবলে ৫৩৭৮, ৫৫২৮, ৬২৯৪ 

গরীব (কাঙাল জষ্টবা) ১৫১৮, 
১৫৯৭৯, ৫৪১৩, ৫৪8৩৫, ৭৫৯২, ৮৭৩৫ 

গরু (গাই, গোয়াল, এডে জঙ্গুবা ) ৯২১, ১৫৭৭ 
(কাজীর), ১৬৬১-৬২ (কান। ), ২৩৮৫- 
২৪০১, ২৪১ (গল্পের ), ২৫*৭ ( ধিকান ), 

২৫৭০, ২৬৯৮ ( ঘরপো। ), ২৭৯৪ (ঘয়ের।, 

১৯২৭ ( ডোলে ), ২৯৯৯, ৩১৩১ ( দেয়া ), 

৩১৪৫ ( চোঁরেন ) ৩৯৭২, ৪১৯৩ (হু), 

৮৭৬৯ ( শেয়ের ), ৪৭৮৮ € পটকা), ৫০৯ হ 

৫০৯২। ৫০৯৮ (পালের ১) ৫৫৫৯) ৫৬০১ 

(বাডার ), ৫৬৯৮ (বীধা ), ৫৭১১, ৫৭8 
(বার হাত), ৫৯০১ ২ (বুড়া) ৫৯১১-১৭ 

(বু'ড) ৬৪৮২ ৮৩ (মরা) ণ-১৬ (নে২) 

৭১৩৭, ৭১৬৯ (নেন) ৭৩৬২, ৭৪৮৬ 

৭৮১১ ( মরা) 

গন (গাশাগালি৩) ৪২৩৩ 

গক্ুদান 5৪৬৮ ৫৭০৯ 

গুকু ঘাল ৯৮৭) ২৭৬৪ 

ৎ৩৭৪-৭৫, 

৬১৩৪ ১১৭১ 

৫৬০১ ৬১৪৮২-৮ এ 

গক। গয়লা ৯৩৭৩, ২৪ ৬? 

গক দুব ১৩৭৬, ২৪৩০ 

শক চান ১৮৩১ 

ঠাক কেলা ১১৪, ১4৯৬ ব ৩৭৭) 

২প? ও) গছ 2 ৮নগত 

গক্চ ৮রান ৮৬ %, ৯৪৪৮, ৩২৪০ 

গকু (বা গাঠ ) বাছুর ২৩৩৩ 

গক ভাল ১৩৮৬) 

৩১৮৭। ৩৯১৩, ৬৬২৭ 

গরু হারান ৬০৭* ২৮০০ 

গরুধারা ৬৫৫১ + 
গক গোয়াল, গোঁয়াল ঈষ্কবা 

গরচুরি %৭৪৯, $৬৩৭ ৬৩৩৭ 

গক-রাধালি ৫৫8৮ 

গর মানুষ ২৩৮ ২৩৯৭ 

পারুর পু * ২৪$৩ 

গরুঢ় ২৩৮৩-৮৪, ৩৫৫৮ 

গলদ ২৬১৬ € গোড়ায় ) 

5২০৩০) 

২৩৯৪, ২৪০১, ও) ৩ ৩ 
) রঃ 



প্রয়োজনীয় শবের স্চী 

গালগ্রহ ২৪৯৭ 

শলগণ্ড ২৯৮৩ 

গলা (কঠম্সর ) ৯২২২ ২২৮৩, ১৪১৩-১৪, 

৩১৫৬, ৩৫৮৭, ৪%১৩, ৫৩৮৪ 

গলা গল ১৯৪৪ (পন্বা), ৩৬৬৪, ৫৩৫৮ 

(ছোট) $৫৯৫ 

গলগলি ৮৫৭৮ 
গলায গলাধ ২৪১৮ 

গলায় গামগ্থা ২৪১৯, ৮১৩5 

গলাফুলে। ২৪ ১৫ 

গলাব মাদুলি ২৪২৪ 
গনা পানি ১৪৪৬ 

গন।য আছল ২৪১৬ 

গপা ঢুলকান ১২৭৮ 
গল। টেপা ১৪১২ 

গল। কাঢ] ৬৮৬, ৬১৭৬ 

ঠল] ।বধ ৮৮৭৬ 

গলায় পড়ি ৩৩, ৪5, ১৫৬৯, ৫০১৬৪) ৫১৬৮ 

৩৭১৭ ৭১৯৪ 

শাায দন্ড ৮০৪ ৯৪৩* (চাত) 

ঞলায খবে বলা বা! নাপা ১১৩৭) ৯৪১২ 

৮৮৯) ৭০১৮ 

গণনায পা ১৪৩, ২৭১৯১ ২২ 

গলায হানি ২৪২৫, ৭১৪২ 

ধাশায় টা ১৪১৭) ৬০৩৮ ১৫৭৭ 

শলায ব। গলাব মালা ৯৯৮) ১৫৯২, 

৭৮৯৩৬ 

গলাব হাব ২১০১, ২৪১৬ 
গলি ৯৮৭ 
গলুহ «৩০০ 

১৭৭১, 

গল্প ৬৭১ ( মআষাচঢ ) ১১৮৯) ২৪০৮) ২৯১০১ 

৫৩২৬ ৫৩৬৩ 

গল্পসলল ৩১১ 

গল্পচাঙাবী ২৪০৯ 

গ। (গ্রাম দ্র্ঠবা ) 5৮৪, *৬৬, ৯১৩-১৫, ১০১৩, 

২০৪৫, ২২৪১ ৪৩৫, ২৪৪৪, ২৪৭৬, 

২৪৮৬, ২৪৮৯-৯০। ২৪৯২) ২৫৯৩) ২৫১১ 

২৫১২-৩, ২৫২২, ২৮৭৭ (উড), ৩৭০৭ 

(নষ্ট), ৩৭২ (বেডান ), ৪১২৮, ৪৪৫২ 

(সাত), $৬০২, ৫৭১৪, ৫৭৭৬, ৭৩৩২ 

(গাও ), ৮৫৮৭ 

গা উজাড ১৯১৫, ৩৫৯৯ 

৮৮৫ 

গাঁ তদ্ধ ০৯৪, ২৫১১, ২৭৮৪ 
গাঁষের মাতন্দর ১১২৬ 
গা নষ্ট ২৪৮৫ 

ভিন গাঁ! ১৫১১ 

গায়েব হচা ১৮৫৩ 
গায়ের মোঢল ২৮০৭ 

গাঁয়ের শন * ২৪৮৫ 

গাই ( গক উষ্টবা ) ১২৩৯ (জঙ্গলের ), ১৫৭৮ 

(কাজীর), ২০৬০, ২১৪৪ (ছু'দিয! ), 
২৩৫৬, ২৪২৭ € বুডে। ) ২৪৩৮-৩৪, ৩০৬০ 

€(লেছডা ) ৩৯০৪ (£চাবা), ৩১২২-২৩ 

( চোবা ), ৪১৫৪, ৪২৭৭ (দৌযা), ৪৩৭৩, 

৫5৫৯ € চোমবা ), ৫৩৭৯) ৬৭১১, ৬৭৭৭ 

(শিপ্চাব) (হিছুর) 
(বানাব ১৮৮৯৮ 

গাই বাছুন ২৭০, ৫৮ ৬ 

গহ ১৭৮৬ 

গাঠ$5 হ ৩৩ 

গাও (গাত্র)৯ ৯৮ 
গাওন। ৭৪ ৬ 

গ গৃরী ৩৯৭ 

গা৩১৩ও (নিজের ), ১৪৯৬-৯৯, ২৫১৪ ৬, ২৫২৬ 

(গিন্নাব ) 
গাষে জর ১৫৩৭, ১? ০০) ৬১৫৫ 

গাষে হাত ২৫১৪, ৫০৮২ 

গা বাপ ৯১৩ 

গা চুলবান ৬* 
গায়েন মানি ৩৭৩ 

গা খোবা ১০৫ 

গ] থম্থম্ ২৪৭৮ 

2 ফাটা ১৪৮৮ 

গী। সবা ৫৬৫ 

গায়ে খড়ি ৯১, ২৪৯৪ 

গ[য়ে পঢা ২৫০০ ২৭৩২ 

গাষে লাগা ১৫১৮ 

গাযে-গছষ ৯৭৭ ২৪৯৫ 

চায় গা ১০০৫ 

গায়ে গতব ১১৫২ 

গাও ৫৭৯, ২৪৩৭ ৩৯, ৩৫৮৩ (শকান ), ৪০২৯ 

(মাঝ ), ৪১৪৭ ( ভেটেন ), ৫৮১৩ ৬৪৮৪- 

৮৫ ( মবা ), ৬৪৯০ 

গাঁও পার ১১২৩, ২৪৩৬, ৪৮৭৭) ৭০3২. 

৬৮০০৪ ৮৮০৫ 



৮ 

৮৬ 

গাঁড সাতরান ১১১২ 
নাচে জৌয়াঙ ৬৬১০ 

শী দর কুল ৯৭২, ৯৯৬৬, ৮৮০৪ 

গাঙ্গুলি ৪৪৩৭ 

গাছ (বড় গাছ জটধা ) ২৯২, ৯২৫১ ১০৩৪, 
১৮৪৯, ১৮৭৭ (মরা), ২৪১, (ওঠ 

২৪৪০, ২৪৪২-৩ ২৪৪৫-৬৪, ৩২৮৬, 8৪৭৯, 

৪৮০১ (পড়া), ৬৪৮৬ (মরা), ৬১৫৯, 

৭৩৩৩৯ প৩৬৮৯ ৭8৭৭, ৭৯০৬, ৮০৭১ 

€ কাট] ), ৮৩৭৭, ৭৯৩৮ € শকনে। ) 

গান ফল ২৪৪১, ২৪৫৪, ২৪$৫৮-৬১ 

২৮০৬, ৮৮৯৯ 

গাছ বাওয়া ৫১১৭, ৫৯২১ 

গীদ্ধে চড়া ৬৭৭১ 

গাণ্ছ ধরা ১০০৬ 

গংহ্বেব গড়া ৯৩১ 

গাব ছাল ৯৯১ 

পাপ্ছব শক্রু ২৪৬৩ ৩৪ 

পছ গালি ২৪৯১ 
গাহঢা ১৬৬৭ 

গণ্ভ গর ৫৪৭২ 

পাছা! ২৭৩৬ € থরের ) ৪৮৭ 5 

গান ৭৫, ২১১৫ ৩৩ ৬১১৬১ ওশা) 

গাজণের ঘটা ৭৯০৩ 
শা ৫১৮, ২৪৬৭-৭৯ ৮৩৮৪৫ 

গঁজাতগার ২৪৩৭ 

গাঁজার বন্দ ৭১২ 
গাভী ৫৫২৩, ৬৩৯৪ 

গাট, গে (পান্থ ) ৩৮১ ৩২২২ 

গাটে-গাটে ৭৯৯৩ 

গ(ট, গেট ৩৬২৩ (কঢ1) 
গ।ঢে কডি, কড়ি জবা 
গঁটে পধসা ৮২** 
পাটিকাটা ৩ ৫৮ 

গড় স্* ২৬২১ 

পুড়ল * ২৩০০ 

গাড় ১৯১, ১৯৩ 

গাঁ ৩৫৩৬ 

শাড়ি ১৯৯৩, ২৪৭৪-৭৫, ৫২৯, ৯৭৪৩ 
গাড়ি ঘোড়। ৭৭৮১ 

গাড়ির টাকা ৭৬০ 
গাড়, ৭৫৩৮ 

১১৫৭) 

বাংল! প্রবাদ 

গাড় গামছা! ১১৬৯ 
শাড়োয়ান ৫৭৭৪ 

গাত, গীত (গন্ ) ২৪৭৭, ৩৪ ১৯৭২৪) ৫৫৮৯ 

গাঁতি ২১৭১, ৫৬৭৩৬ 

গাতিশাল ১১২২ 

গাখনি, গাধুলি ১৫৪৫, ৪১৪৫ € পাখবের ) 
গাদণ ৭৪০৮ 

গাদী ২১৩৪ €( গোবর ), €২৯* € পোয়াল ) 
গাধা ২৪৭৯ ২৮১০, ২৮৪৮, ৩৩২০১ ৪৯৭5) 

৪২১৩, ৪৪৩৮ ( ধোপার ), ₹৬৩১, ৬৯৯২) 

৮১৬৬ ৮৪৯৬, ৮৪৮১ € সোনার), ৮০৯৮ 

গাধা (লক্ষণায় নির্বোধ) ৩৮৩ ৪৭১১ ৮০৯ ১৪৯৯ 
গাব থোডং ১১৮০-৮১১ ৬২৫৭ 

গাধি ৭৩৩২ 

গান (শীত জষ্টব ) ১৮৫৫ (গজের). ১৪১৪ 
€(শাওয়।), ১৮৮৩ ৮৪) ১৪৮৭, ৪৯৭১ 

(গণ্য) 

গান ঞল ৯৮ 

গান ৪:৮১ 

খাদ্ধি (পাকা) চুমা বাশ ৫০০৩ 
শাপাক্ছপি। চপ 

গার ৪০৩ 

গাবঠ শা ৫১৬ ৯৯১৩ 

গবিব গাপুর ১৮৬৭ 49০৯ 

শাবান ৫১৩২ 

2 ল ৩৯৭ 

গানছ। ১১৬৩ ১২৬৮) ০৯১৩, ২৪১৭ (গলায়), 

১৮০১ (মোড়া) 8৬৯৫ (পরুণে )) ৮১ 5৬ 

€ গলায়). ৮০০৭৮ গোয়) ৮১৬১ 

গালা ১১৪৭ 

গযুক ০৪৯৩ 

গায়ত্রী ৫৯১৩৬ 

গায়ন ২৪৩৬১ 

গাল ৫৪৭ (চাটা) ৫৪৮ (ঠোবড/), ৬*৬ 
€ ডা), ২৫১৭ (গুলো! )। ৮১০১ ৬২৬ আনি 
€ পোড়া) 

গাল চড় ০৫১৮, ৬৫ সি ৭৪১০ 

গালে চুপকালি ৯১৬, ২৫১৯ (কালি) 

গালে দেওয়া ৫২৫৯ 

গালে খুঁতো। ১২৮১ ১৫৩৭ 

গালে ঠোনা ১৮৬১ 

গালে হাত হাত জষ্টবা 
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গাল ৩২৩২, ৩৪৫৫৭ ৬৪৯৮ ৭8১৫, ৭৭৩৩ 

গালি ৯৭৪ 

গাল দেওয়া ২৮৭, ৪৮২৪ 

গাল পাড়। ৩১৩) ৭৭০, ৭৩৬৫ 

গাল (-গারুষা ) ২৫১৫ 

গালগল ২৫১১4 

গিন্নী ৪৯৫, ৯৬২, ১৭৪৮, ১০৫০) ১৩১৩ 
(গৃহ ), ১৪৭৫, ২৫২৩-২৯, ১৭০৭, - ৭২২, 

8১৪০, ৫১৮১, ৫৫৯৩, ৮২৭২ (সাত), 

৮৫৩১) ৮৭৪৬, ৮৮৯৮ 

শিশ্বীপনা 

9৮৬৯ 

গিন্নী বউ ১৪৩৯, ২৫২৮, ৫ ৩৭৪ 

গিশ্রী-বট ৮৮৯৭ 

গিনা, গিমে ৩৭৭২ (ভিতা), ৬৮৭১ (পচা মাছে), 

৮৯*৮ (তিতা) 
গিবগিটি ৮৮৬৯ 

শিবা গিবে €( গেরো। উষ্টব ) ১১৬৮) ৯৪৭২, 

৩৯৭5 ৪৯৬5 

গিপ্লি (নাঁম ) ৮2৩১ 
গিল ৮১০৬ 
খিল্টি ২৫৩১) ৭২১৫৫ 

গীত (গণ জষ্টুব) ॥. ৩৫৩২, 

€( মহীপালের 1, ৩১৭৩ (চোতেন), ৪৩৮২ 

(শিবের ), ৫১১৬, ৭৯৩৩-৩৪১ ৮১৯৯ 
গীতা ৩০১৫ 

গীতি ৪১৮৬ 

গু ( পোদ দগুবা ) ৪৭৭, ৭০৮ € মাথ।র ), ১৩৮৯ 

€ কপালে ), ১৫৪৬ €(কা51), ১৮৭৯, ১৮৯5 

(বুবৃর)। ২৪৯৬ (গায়ে মাথা ১ ১৫৬১ 

(মডান), ১৫৬৩ (ঢেলা মাবা ), ২৫৬৭- 

৬৮১ ৩২৯৯ ( হেলেব ), ৩৪৮৫ (জোয়াবের ), 

৩৬০০ € বাকর), ৪৮২৮ (পথেব), ৫৩২৯ 

(কীঁকড়াব)। ৬৫১৭ (কালো), ৭১৩০ 

€গাষে ), ৭৩৭৪ 

ও খাওয়। ১১৮৯, ১৮৯২, ৩৪৬৯, ৩৬৫৩, ৪৫৩৩, 

৪৭৭০, ৫৫৩৩) ৮০৮৭, ৮১২৫ 

গুধুরি % ২৯১৫, 

শুধেকো ২৯৭৯৯ 

গ গন্ধ ২৫৩৩, ২৪৬৪, উ ১৭৬) ৭৯৪০ 

গয়ে শোর ২৫৬৪-৬৬ 

] ২৪৭৭ 

৩৫৩ 

২৫১৫, ৫০৩৮ ৫১৬৪ ৫৮৯৭) 

১৬৯৯ ০৮০৫ 

৮৮৭ 

গুগল ৩৮৭৭ 

গুছি ২০৭৫ 

গুছি দেওয়া ৫৮৭, ১5৩৯ 

গুঠার, গর ৫৬১৩, ৬৫৫২ 

গুলে! ৭৭৮ 

গুপ্জাফল ৪০৭২ 

গুটি ১৫১৪ 
গুটি-গুটি ২৬৭৭৯) ৬১৭১ 

গুটিপোকা ১৫৩৪ 

গড ৫৪৭) ২৫৩৬; ২৫৩৯) ২৫৪২। ২৯৬৫, ৩৯১৫) 

৪৬৮৫, ৫১০৬, 58৪৫, ৭১১৭, ৮১৬৩, 

৮৬৩৩, ৮৯০৫ (চিটে) 

গুড পিপডে ২৫৪১১ ৬৮০৫) ৭৭৬৯ 

ছে মণ 8৭ 8 

গুড়ে বালি ৮৪৪৫ 

গুডছোলা ১০৫ 

শুঢ মুড়ি ০৭ 
গুডাপঃয় ১১৬ 

গডেব নাদা ২১০ 

গুড মিষ্টি ১১ 
৭০১৫ 

গু. চব তাব ১৭৯৬ 

গুড়গডি, গদ্শডা দ্র) 
গুডগুড়ে পাখী ২১২ 
৫ড। ৮১১৮ (নাধেৰ ) 

১৪৩৮, ২৫৩৫, ২৫৩৭-৩৮, 

গু'ডা, গুড়ে ১১৭৪ বুডীর), ১৮৮৩ (কীর্নীয়াব), 
২৫৪০, ৩২৮০, 4৫71৯ (পাড়্ব), ৭৩৮৭ 

( পিটেব ), ৮৪৮১ € হলুদের ) 
গুঁড়ি ৬৪০) ৫১০৬ 

গন (গাছে ) ৬৮৫৬ 
গুঁড়ি (দাভেব ) ৪২১৯ 

গুড় পাম )৮০১ 

গুডভুক ১৪৩২ 

গুডুকওয়ালা ৫১৮ 

গুডুক তামাক ৫৯৯১ 
গুড়ুম ২২১ 

গণ € যাছু ) কবা ২৫৪৩-৪৪ 
ণ (বপ ই্টব্য ) ১২, ২৬৪, ৫৫৫, ৫৬০ (দইয়ের) 

১২৩৭ ( ওলেব ), ১৮৪৭ ( দেশের ), ২৮৮ 

(বড়), ২৩২৮, ২৩৫৭, ২৫৭৭ (গীয়ের ), 

২৫৪৬-৪৮, ২৫৫৭, ২৯৯৮ £ কর্পরের ১ 
৩৯৪৩) ৩৯১৭ ( নামের )) ৪৯৭১৫-১৯ ( নুন )। 



৮৮৮ 

৫১৫৬ (গাওয়। ), ৬১৭৭ (গাওয়া ), ৬২৬৬ 

€ ভালবাসার ), ৮০৭৩, ৮৭৫৯ (নুন) 

গুণ কর! ৫২১৯ 

গুণে ঘাট ২৫৫১; গুণ নু ২৫৪৫, ২৫৫২ 
গুণের হাদর ২৫৫৩ 

গুণের কথা ২৫৫৫ 

গুণের বালাই ২৫৫৬ 

গুণের সাম! ২৫৫৪ 

গুণ গুণ, ১০৯৫ 
গণ গণি ২৪৮৭, ৭৯৩৪ 

গুণচট ২৫৩৮ 

গুণ ছু'চ ৩৩৫৭ 
শুণজ্ঞান ২৫৪৪ 

গুণডি ৬৬৯৬ 

গুণনিধি, গুণমণি ৭৪২৮, ৮০৭৩ 

গণফেলা ১৬১৫ 

গুণবন্ত ৫৬৫৭ 

গুণাপ্িভ ৬৫৭২ 
গুণী ২৫৫৩ 

হুণাগার, গুণাহগার ৪৭৬৪, ৬৬১৪ 

গুতা (কিল ছ্টুনা ) ১৮৩৭ (গালে), ৫১৫৭ 

(ভাতারে মারে), ৬১৯৩ (কাঠপানা ), 

৬২৫৬ ( গরুকে 9 ৮০৩৭ (শ্বাশুড়ী মারে ) 
গতি ৪৭৯৭ 

ততো ১৮৮১ ২৫৫৮০ 

গুতোগ্ত তি ৮২৪৮ 

গুতো সা্লান ৫৯ 
গুপো (গোক্ জুষ্টুবা ) ৮৮৩৫ 

গুপ্তলীলা ১৮ 
গপ্তিপাড়া ৮৪৬-৪৭, ২৫৬০ 

গুবরেপোকা, গোবরে পোকা জবা 
গুমর ৩৮৩৯) ৪২৬৮, ৫৩৭০১ 6৬৮৭, ৮৩৯৯ 

গয়। ২৭৯, ৩৯২৭, 8৫১১৭ ৪৮৭৩, ৫৮১৮, ৮৭৮৭ 

খুয়াপান, গোপান ২৫৬২, ৪০২৫ (দাড়া), ৬২৬৯ 

গয়াবন ৬৭৩ 

গরু ৯৬৩ (ঠকের ), ১৬৯৭ (নীক-কানের ) 
২৫৬৯-৭ 5) ২৫৭৩) ২৫৭৫, ২৫৭৮) ২৫৮১) 

৩৪৭৭ (নাটের), ৪১৩৬, ৪২৬৩, ৪৫১৫ 
(নষ্রের ) ৪৭২ (নাটের ), ৪৫৮৯, ৬০৪৯, 
৬০৯৫, ৬৪১০ 

কু পুরুত ২৫৭৬ 

গুরু চেল ৯৬৩, ৭৪১১ 

বাংলা প্রধাদ 

গুরুজন ৮৫২৫ 

গুরুমশাই ৪৬১৬ 
গুরুর বচন ৭০৯ 

গুরুর সেবা! ৬৪২১ 

গুরু শিষ্া ২৫৭৪, ২৫৭৭১ ২৫৭৯-৮০, ২৫৮৩ 

২৮৯১, ৮৪৫০ 

গুরু (বৃহস্পতিবার ) ৭৫১৯ 

গুরু লথু, লঘু ভব 
গুলজার 88৯৭ 

গুলি ৮৮৮, ৯২০, 8৮০৬ 

গেলা ২৬৪৮ 

গুলি, গুদিখার ২৪৬৮, ১৫৮৪-৮৫ 

গুলি-গুলি ৩০৮৮ 
গুটি ২৫৮৩৬, ৩৪৩৯, 

(রাবণেৰ ) 
গৃঠিণী ৭৭০, ২৫৮৭-৮৮, ১৮৭২) ৬৭৮৩, ৭৫৭৫ 

(দোষ) 

গৃহস্থালী ১০৬, 
গেছো ২৫৯১ 

গেঁটে ৫২২৬ ( লোনা ) 

ঠোড়, গোড়ে ১৬৭৪, ৯৫ 

গেডের ও ৬৮৩ 

পেত ৮৭৭৩ ৯৬ 

গেডিগুগলি ৪১৯৪ 
গেডিভ্াডা ২৫৯২ 

গেঁডা ৪৭১৭ (ভাহার) 

গেঁতি ৩৯২১ 

গেদার, গাদর ৩৬২৭) ৪*৬১ (গাদারী ) 
গেয়ানী ১৯০৯ 

গেঁয়ো ২৫৯৪ 
গেরণ (গ্রহণ জঙ্টবা ) ২৫৯০১ ২৯৪১ 

গেরস্থ ৮৫১, ১৪৬৭, ২৫২৭ (নষ্ট), ২৫৯৭-২৬২২, 

২৭৩৬; ৩৮০০) ৪৪৮৭, ৫০৫৩, ৫১৪৩, ৫৪৪২, 

8৫৮৪, ৭৬২৫ হত ৫৮০০১ 

৯5, 8৪১৪৭, ৫৯ 5৫ 

ডি ৬৩১৩, ল২৫৯, ৭৩১৫) ৭৮৭৪ 

গেরস্থ গরু ২৬০১, $8৮০ 
গেরস্থ চোর ২৩০৭-$১ ৩১৪৬, ৩১৩৭ 

গেরগ্কালী ৫১৬৪ 

গেরাস (গ্রান) ৪ 
৮৭৪৭ 

গেরুয়া ২৪৬৯ 

গেরো৷ (গিরা উট) ২৬০৩) ৫৪৪০) ৫৬০৮, 

৭৫8৭) ৮৪৬৮ : 

২, 8৬3৪, ৫৪১১, ৭৭8৮ 
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চো? ২৬০৬ 

গো্জন্ম ২৬১১ 
গৌ ৯৮৭ € শৃযরে )। ৮০৫২ ( বাডের ) 

গোকুল ২৬০৭-৮, ৩৯০৮ 

গোথরে (সাপ) ৭৫০ 
গৌগা ১৬০৯ , 

গোছ ২৬১, 

গছ ৮৬৮ 
গৌঁজ ৩৪৪১, ৪৯৩৪ 

গৌঁজা ৭৫৬২ 
গজল! কাটা ৫১৫২ 
গৌঙ্গামিল ২৬১২ 
শেট' ৮১০৫ 

গোটা ১৪৩৪ ৩৭৮৫, ৪ ৬৪৩, ৮৪৯৪ 

গৌঠ ১৬৬২ (ভিন্ন) 

শোঁড ( গোড। ) ৭১৩) ১১২৮, ৩১৮০ 

গো». ১8৮০ ১৬৫৪ ( অসতের ) 
(/কেব) ১১১৩ ১৪ (কাটা), 

(কোপ ) ২৬১১৬ ২৯৬০ € চাষেব ), ৩৩২২ 

€ বানের ), ৩৭৮১ (বাদাব ), ৪৫১৫ (নষ্টের) 
৪৩৯১ (টো দাল্ব) ৫২৬ ( কেদলেব) 

৫৯৮৭ (নঞ্চেব) ৬০৬৩ (নান) ১৭৬৭ 

(ঠকেব) ৭৭৮৪ 
গৌড। ৫৮২৬ 

গোটিম ২৬১৭ 

গোগা-গাথা ৩৬৮৫ ৪৭০১ 
গেম ৪৬১২, ৮৪৭৬ 

গোদ ১২৪৩, ১৬৫১, ২৬১০ ২৬২৩, 

৩৪ ৩৮, ৩৫৫৪, ৭৪১৩ ৫০৭২, ৮৭১৬ 

গোপা ২৬২০, ৩৩৫৫১ ৫*৮৮ (বীর), ৫০৯৫, 

৮২৪৭ 

গোদা চিল ৭৮২5 

গোদা বাটি ৩২৭৮ 
গোদান ( গকদ।ন উষ্টবা ) ৪৮৮১ 
গোদা পা ১১৮৫, ২৬১৮, ৫৩৮৬, ৮১, ২, ৮৪২৬ 

৯-গেদী পায়ের লাথি ৭৭৯, ১২২১, ২৬১৯ 
গোদী ১২৪৩ 

গোধুলি লগন ৭৩৬৯ 

গোন ২৬২৩ 

গোপন ১৫৬৭ 

গে(পাঁল ৩৯৭, ৫৫৭, ৫৮১; ১৩৭৮১ ১৩৯৯) ৩৫৫৭ 

€ জোঠ। ), ৮৭২২ 

৫৭ 

৮1 

৯১১৫ 

৩৪১৯ 

৮৮৯ 

গোপাল € দেবতা ) ৫৩৪৩, ৭৩৪৯৬ 
গোপাল ঠাকুর ১১৭৬ ৭৮৯৯ 
গোপাল ভ্াতী ১৩৭৭ 

গোঁপাল দাস ৭৪৪ 

গোপাল ভা ৪৭১২ 
গোপাল সিণ্হ ১৬২৪ 

গোপালের নাতি ৬২, 
গে।গীনাথ (দেবতা ) ৫৭৮৮ 

গোপানাথ ঘোষ ১৫ 

গোঁফ, গোঁপ €৪৮, ১৪৪৩, ২৩২৫ ২৬, ২৬২৮, 
২৬৩০, ৬৭০৬৩, ৭৯০৬, ৮৬৫৮ (নষ্ট) 

গোঁফ চে] ৫৪৮৮ 

গোঁফ দাড়ি ২০৪২, ২৪৬৯, ২৬২৭ 
গোঁফ রাখা ৫৪৮ 

গেঁ(ফ তা ১৬১৯) ৩৭৬৮, ৫২২৭ 

গোৌদের আতব ১১৩ ৫৪২১ 

গোফব বাহার ৫৪১৭ 

গোবদ। ১৬০৭ € ছুবি ) 

গোঁবধ ১১৭ ২৬৩১) ৫৫৪৬, ৬৫২৯ 

গে(বদ্ধন ১২৯৪। ৮৫৬৭ 

গোবর (গায় দষ্টবয ) ৩৭১, ২২৭৮ (ঝে'তলায় ), 
১৩২২ ২৬৩৫ ৩৬১ ২৮১২ (ঘুল্ট), ২৯৫০, 

৫৭১৩ ৬৮১৮ ৬৮৮১) ৮০৫৩ 

গ্োেবব কুড় ৩৬৩২ 

গোবর খাওয়া ৫১৯ 

গোবর গক ২৩৯৩ ২৩৯৭ 

গোবর গণেশ ২৬ 

গোবর গার্দা ২৬৩৪ 

গোবব ছড়া ৩৯৭৪ 

গোখব পোকা ২ ১৭ ৩৮ 

গোবিন্দ ৩০৯ ৮০৬, ২৫৭৩, ৫২০৪ ৬১২৪ 

গোিন্দি ৫২৭৯ 
গোবিন্দ দ্বাদশ ৫৭৪০ 
গোবিন্দ ( নাম ) ১৪১৫, ২৬৪৫) ৭৬০৩, ৭৬৫০ 

গোবিন্দ কান! ৬৫৩৮ 
গোবিনদপুব ৪৪০১ 
গোবিন্দের মা ২৫১৭ 
গোভাগীড ২৬৪ ০ 

* টাভাগ্য ২৬৪১ 

গোষড়ক ২৬৪৭ 

গোমস্তা * ৩১৫৯) ৫৭২৭ 

গোমাংস ১২৫৩ 



চাও 

গোসাংসের চাকা ৬৯১১ 

গোয়ার ১৩৪৪, ২৬৪৫-৪৩, +৩৬৬১। ৪৮১৪ 

গোয়াল ১৭৪৭, ২৮৪৪ ( ঘোড়ার ) ২৯৯৬ ৪৮৮১ 

(পরের), ৬৭৭৭, ৮১৭৭, ৮৪৬০ 

( হরিঘোষের ) 
গোয়ালধর ৬৯৮৫ 

শোয়া গক (বাগাই ) ২১৬, ৯২১, ২৯৪৪, 

২৭৭১, ৩১৪৫, 8১৯৩, ৭১৩১, ৮২৭৪ 

গৌযীলপাড়ী ২৬৪৩, ৭৮৪৬ 

গোয়া ৩৬৪৪ 

গোয়ামিনী ৭১৮০ 

গোৰ ২৬৪৭ ৪২৭৬ 

গোরা ৩৪৪৯) ৫৫২৪, ৯০৮৯ 

গোরা গা ১০৯১ 

গোরাটাদ ৮৮০, 8৪৭৬ 

গোল, গোলমাল ১০৯৫, 
৩৫৬৪, ৪৩১ 

গোলক ২৩৯১ 

গোলা, গুলি ডষ্টবা 
গৌল। ( ধানের ) ২৬৪৯, ৫৪*৬, ৫৫১৬ (বাজার) 

গোলাদার ৭৪৫৫ 

গোলা ধান ৮৮৭) ১৬৪৪, ৯৬৫৫, ৭১৩৯ 

গোলা (প্রলেপ ) ৩2২৭ 

গোলাপ জল ২৬৪০, ৫ ১৬১ 

গেলাপবাগ *৬৫১-৫২ 

গোলাম ১৬৪৮ (কেনা) ২৩৫৪ (বাদশা) 

৩২৪৩ ( ছুচোর) 
গোলেলশ। ৭৮৩১ 

গোলা ২৮৫৮ 

গোশ ৩ ৪৭৮১ 

গোষী ( গুছ “সুরা ) ৫৪৫ 

গোসল ৮২৪৪ 

গোল! ৯৭৬, ৫৪৩৭, ৮০২৯ 

গৌঁপাই ৮৭১), ৩৬৫৯-৬১), ৩৬১৬ ( নাটের ), 

৩৭৫৮। ৪৫১৪ (ছুষ্টের ) ৪৫*২ ( নাঁটের)। 
৪৭৩৩( ধোর্দ1), ৪৮৭৩, ৬১৫৬) ৬১৭৫। ৮৭৬৯ 

মা গস ১৩২৭ 
গৌসাইয়ের কল। ৩৯৫ 

গৌসাইয়ের নাম ১৮৬৫ 

গৌঁসাই রক্ষা কর ৮২৬৮ 

গোনাই পুজা ২৭৪১ 
গৌষাই-দোগী ৫২ ৩৩ 

১২৩৬), ২৬৫৬-৫৭, 

বাংলা প্রবাদ 

গোসাপ ১৫৫৮ 

গৌর ৬৭) ২৬৬৩, ৭৫২৫) ৭৯৫৩ 

গোৌরচক্্রিকা ২৬৬৭, 

গৌবহরি ৭৯৫৩ 

গোৌরহরি ( নাম ) ৭৩৯৪ 

গৌবাঙ্গ ২৯৩৬ 

গৌষী ২৬৬৪ 

গৌবীদান ৫৮৩৬ 

গৌরীসেন ৭৭3১ 

গাদার, গেদার ভষ্টবা 
এক ৩৯৬৪, ৬৭৭২ 

এহণ ১১১ ১৩৬৫ 

এম ২ ২৪৮৫, ৪৮৭ 5 ৮১০১ 

গ্রামদেবহ] ৪৮২৮ 

গ্রাম নম্পর্ক ৫১৭০ 

গ্রাস (গেবাস উষ্টবা ) ৩৮৭৭, ৮৭১৮ 
গ্রিশকাফ ৩০৩১ 

ঘট ৮৭৬ ১৬১৭ 3৬৭২ 

হক ৯০১৬ 

খটকালি ১৬৬৪ 

ঘঢা 8১৯৯ ৫৭৯* ১৮৮১ 

খঠাথটি ৬২৪৫ 

ঘটি ১৮ ২৩৬৮ *. 
৮৯৮ ৭৬, ৮৬৩৫ 

ঘর্টিবাটি ২১৭৮, ৯ «৩৫ 

ঘটি হ।রানো ৩১৯ 
হা) [ংস। ৫৯৭৬ 

ঘ৮ঘডাশি ১৮৭১ 

খা ৫৬১৭ €( মাদর),৮০২৮ (কাকালে) 
খড়ি ৫১৭৭ 

ঘড়ির কল ৬৩৮২ 
ঘড়ি ( ঘণ্টা ) ৪৪৫৭ 

ঘড়িক্ে ২৬৭5 
ঘুড়েল ৫২৪৩ ? 

ঘণ্ট| ২২৯৫, ৮৬৯৮ 

ঘণ্টাগকড় ২৬৭৪ 

ঘণ্টা নাড়া ২৬৭৫৭ $৫৭$) ৭৭৮২ 

ঘন্টার বাসি 
ধন দুধ ২৬৭৬ 

ঘর ৮২২-২৪) ১৭৪ ১৮৬৩ (দাদার) ২৫৪২ 

(গুড়ের) ২৯৭৯-৮২, ২৬৯১ (বাবুই) 

৩২৭৪ (ছেদ) ৪৬১৭ 



প্রয়োজনীয় শব্দের সূচী 

২৬৯৫ (পড়া) ২৭০১ (ফাদ), ২৭৯৫) 

২৭৬ (বীর), ২৭১৪, ২প১৭ ২৭২০-২৬, 
২৭৪৮-৪৯ (বসে) ২৭৫৬, হ২৭১১-১৩, 

২৭৭০) ১৭৭৩-৭৯) ২৯৫৮) ৩১১৭ ( মসান ) 

৩২১১, ৩৫৪১, ৭৪২৯) ৮৬৮২ (ভাঙা) 

ঘর চোড়ু। ১৯৯৫ 

ঘর ঘাট ৪৫৫৪ 

খর গিম্ী ১০৪৮, ১০৫5) ২১৭১১ ১৬৮৩ 

খারর গরু ২৭১৪ 

ঘবেব কডি ২৭৬০ 

ঘবেধ কণা ২৭৫১ 

ঘবেব গাছা ২৭৬৫ 

ঘাবন গুণ ১৭৬৬ ৬৭ 

খব পব ২৭১৩) ৩৭১১১ ২৭৬৯, ২৭৭৬) ৯৭৭৫) 

৬৭২৪ 

গাব নানা ১৬১১ ১০৯ 

'নন্না ৭৭ ১ ১৬৭৮, ৪8১৪ ১ ৪৮৫৬, 

৬৬৭৯৫ 

গাব করবা ৩১১ ১০৭০১ ১১৪৮, ২০১৯) ৬৭৮৪, 

৭৬ ৩৮১ ৭8৪৮ 

ববগেন হন ৮ 

খব বাতিণ ৫৫৯৭) ৫৩৯৮ ৮৮২৩ 

খবগোষ্ঠী ১৫৯ 
থরগুষ্ঠি ৮৯৫৭ 
ঘব য।গনা ২৭-২ 
যবচে।ব ১৬৮৪ 

ঘপ্প হাওয়া ৮৭৯, ১৭০৩, ৭৬৯৬; ৮৯ ১ 

ঘর লেপ। ৮০৩৩ ৮০৭৬, ৮৩৭৪ 

ঘব বিষে, বিয়ে দ্টব 
ঘব সন্নঃ/াস ৩৯২৭৯ 

খবেব শঞ্রু * ৩৪৮৫১ ২৭৭৭, ৭২৭৫ 

খরআল।নে ২৬৯০ 

খরুঝ1ট & ৭3৯ 

ঘধছুযাব, ঘরদৌর ৫৭১, ৬৭৫) ১ ৩৮১১ ২৬৯২৪ 

১৬৭৯৪, ২৭০৭, ৯৭৩১, ২৭৫৩, ৩৩১০, 

৬৯৮৭ 

ঘর বাড়ী ৪৭৩৪, ৮৩,৪ 

ঘব ঘাট ৯*৫৭ 

ঘরেস্ঘরে ৫৩৮২ 

ঘর বর ৯৭৩, ১৭২৫; ২৬৭৭, ৭৪১২ 

ঘ্বপানে ৪৪১, ৬৪৬৭ 

ঘর পাদাড ৩১, 

৮৯১ 

ঘরপোড়া ১৩৪৪, ১৬১০, ১৭৫৯১ ২৬৪৩" 

২৭০২) ৩৭৪৫, ৬৯৪২ 

ঘর নই বা নেই ১৬৯৩-৯৪, ২৭২৭-৪৫ 

ঘর-ভা€[নী ৫৮৯, ১৪৬৩ 

ঘরোদী ২ ৭০৯-১০ 
ঘরসন্ধ]ণী_»« ৯৭৭৭ 

ঘরম্ুখা ২৭১১, ৭৫১১ 

ঘবের স্ত্রী ৮৯০০, ৮৬৭৮ 

ঘবে দেশে ২৯৯ 
হাষ ভাত ৮৭ ৭৫২, ২০৩৬৩, *১৭১৪; ৯৭৪২- 

85 *৭৫১-৫৬, ১৭৭১-৭২, ২৭৭৫৪ 

৩৪৫৩, ৪৫৭৩, ৬১৯৭, ৭৫৩৭, ৭৫৭৭) 

৮৪ 5৭ 

ঘরে নাট ১৪২২ 

ঘরের আপদ *৭৫৭ 

*ম্বর পাপ ১৭৭০ 

ঘরেব টেকি ১৭ 5০; ১৭৬৮ 
ঘবেব কোণ ১৮৬১ 

ঘবেব উছুব ২৭৫৮-৫৯ 
ঘবণী ৪০, ৯২৩, ৯৭১৬১ ১৯৩৮ 

নবজামাই ১৬৮৫ ৮৯, ৪২১২, ৪৯৫০, ৭০৮৪, 
৮০৩ 

খবস্তী ৪০ 

ঘবদেবী মা ১০২৪ 

ঘবমি ২৭১৭-১০ 
ঘসাঘনি ৭৯৩০ 

ঘসিঘসি ৫৯০৬ 

খাআঘাত ৯২৭ ১৫) ১৮৬৮ (কুলোৰ ), 

২৮৮৫ ( চডেব ), ৩২১২ (নোডাব ), ৩৭৮৪ 
(তালের ), ৬৩৭৬৩ (খাঁড়ার ), 

৬৫৯২ (নবাজের ), ৭১১৩ (পানির ) 

৭৯৯৯, ৮১২০  (সতীনেব), ৮৪৩৯ 
( কাঁমারেব ), ৮৯৯১ 

ঘ। (ক্ষত ) ৫৭৪, ১১১৬, ১৬০ (নুন), ২২৭৪ 

(মাধ), ২২৩৯ € খুচিয়ে ) ৯৪৬৩ (খুঁচিয়ে), 

২৭৯১ (মাছি), ২৭৯২ (লঙ্কা )। ২৮২৮ 
(মাছি ), ৩০৪১ (চুল্কে ) ৫৫৪২, ৬৪৪ 
(মাথার ), ৭১২৯, ৭১ *৬ € পোড়া), ৬২২৭ 

( নর্বাঙ্গে ) 
ঘায়ের পোকা ২৭৮১ 

ঘ। শুকান ২৭৯৩-৯৪ 

১৪৭৮ 

৩৮৯০, 



৮৯২ 

ঘাট ৩৯৭, ৬৮৩। ২৬০৬, ২৭২০১ ২৭৮২-৮৪) 
৬২৮৮, ৩৮৪০ ৪৬২৯ ৬৫৫২, ৭৩৩৪ চা ১৮ 

৮২৭৪*৭৮ (সাত) 

ঘ্বাট অঘাট ৩৪২৫, ৫৮১৮ 

ঘাটে না ২৭৮৪, ৮৬১৩, ৮৮৮৬ 

খাটের ক্ডি * ২৭৬০ 

ঘাট ( ধাটতি ) ১২৭৭, ২৫৫১ (গুণে), ২৭৫৫ 

€(যত্্বে)। ৩০৭৭ ( ঘুমের ) 
ঘাড় ৮২৯, ১২৭০, ১৪৭১ (ভাগ), 

(নাড়া) ২১৮৬-৮৮, ২৯৭৫, 

(বুড়োর ), ৪৮৮৬ € পরের ) ৫৩১৭ (কাত), 

৭৫৭ (কাত) ৮৬৬৫ (ধনা), ৮৮৫৯ 

( পবের ) 

ঘাঁড়ে পড়া ৭২৫৭ 

ঘাড়ে বোঝা ৭১৯১ 

ঘাঁড ভা€1 ৪৫০১, ৮০১৩৪ 

ঘাডমোঢড়া ২৩৭৯ 

ঘাড়ে চাপা ৮৯৩৯ 

ঘাড়ে ওঠা ব| চড়া ৮ ১৮৯১, ৩৪১৪ 

ঘাঁডে চাপান ৩৮৬৬ 
থাঁড়ে কিল ৬ ৩ 

ঘাছে লাখি ৩৬১৯ 
ঘাড়ে মাথা ১৭৪৬ 

ঘাড ৩৪৮১ 

ঘাতক 8১৮৪ 

ঘানি 5৫৮৫, ৭৮১২ 

ঘাশিগাঙ্ছ ১৪৬৬, ১৪১৮ 
ঘানি টানা ১৪৬৮ ২৭০৮৯ 

ঘাপটি মার ৭৬১ 
থাম ২৭৯০) 5৩৮৮ ৫৫০৪১ ৮৮৯৫ 

ঘামাচি ২৯৬৯ 
ঘাস (গক। উদ্ুষা ) ২৩5৫) ৫৬৭১ (মাঠে) 

ঘাম কাটা ২৮৪৫, ৪৪৭১, ৬৪৮৩ 

ঘাস ঘোড়া ৭৮৩৫, ১৯৪২৭ ৬২৫৭ 

ঘাস খাওয়া ৪৮*৩। ১৬২৯) ৭২৯০ 

ঘাস-জল ২৩৮৭, *২৯১১ 

ঘাসের বীচি ২৭৯৫ 
ঘামী ২৮৪১ 
বি (পান্তা! ভত, ঘৃও উষঠবা ) ১2৩৭, 

১৯০২ (কুকুরের পেটে )। ১৯০৪) ২১০ 
২২৬০, ২৮৮১ ২১৯৭-৪৮১ ২৮১ হ, ৩৮৭৪, 

৪৮৮৭ ( পরের )। ৫১৭৭ ( পুরান ), ৬১২৩ 

২৫২৩ 

৩৪০৬ 

১৩৯৩, 

বাংল। প্রবাদ 

(চল! )। প৫৭8) শর্চখ ৩, ৮৭৯৩ ৮১১৩ 

৮৪৬৩ 

খি অন্ন ৮৮ 

খি আগুন, আগুন জঠুবা 
খি কেনা ১১৫৩ 
খি খাওয়া ১৪ 5৩, ২০৬১, ২৭৪৭ ২৮৭৯) 8৮৭৪১ 

৬৯২৪, ৭৫৫৭ 

খি ডধ, দ্ধ খি উষ্টবা 
খি-াউ ৭৪২২, % ৮৩২৭ 

খিয়ের হীড়ি ৭৩২১ ২৭ 
বিষের পপি; *১৭০৫ 
বিষের ষুড়ো ( মাছেধ ) *৬৬৩ 
ঘি ভাত ৫৫৯, ১৬৩০, ১৮৯৭১, ১৭৭৬১ ১৮০৩ 

[বি কটি ৯৭০, ১২৬২ 

[বন ১০৫২ 

ঘু'জি ৩৭২৩ 
ঘুঘু ১৪৪, ২৮০১১ ৪২৪৬, ৮৪৫৯ 

ধ্ধুর বাস! ১৮৪৯ 

ঘুঘু চরান, ভিট। দ্ব্য 
ঘুদ্ব ৭৫5 

ঘটি ৭৯৫৭ (পাকা) 
ঘটে ২৮১২ (গোবর )) ৬২ 2৮, ৭৮৪ (বুটান) 
ঘু পটে কাঠ ২৮৭৫ 

ঘ/7)ব তি ৮২৪, ৫৫ ৮৪ 

ঘুঁতেকুজনী ক২ ৫১, ২৮০৯ ৮৮১০ 

পুটটেবু উপর বেটা ২৮০৭-১০৪ ৪৩১ 5 

ঘড়ি ২৮১৩ 

ঘা, ধোড। জবা 
ঘুরঘূটি ৩১৫৫ 
থুরথুরে ১৭৮৭, ২০৩৩ 

ঘুব ২৮২৪, ১৮২১, ৪২৮৪ 

ঘুদকি, থুষকী ১৭০৮, ৪৮২৫ 

ঘুনসি ১৮১৫ 

সুম ১৪৬৯, ১১১৬ কানা চোখে) ১৯৭১ 

(কুকুবের )। ২%৭৪, ২১১১১ ২৮১৫-১৬, 

৩৭৭৭) ৫৪3৮) ৫ ৫৫৭৩, ৩৯৪৭, 

৮১৬৩৩ 

ঘুমন্ত বাধ ২৮১৮-১৭ 

ঘৃণ ৩৩২) ১৫৪৮) ৪৫৫১, ৫০২৯ 

স্থণাঙ্গর ২৮১৪ 

ঘৃণেখেকে! ২০৮ 
তি ১৭৭) ২৮১৮ ৬৫$৫, ৬৫৬৭, ৭৭০৩ 
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ঘেউট-ঘেউ ৭২৯৫ 
ঘেটঘেটি ৪৭০ 
রেট ১২৭৯, ৬৬৭৩) ৭৯৮৪ 

ঘেট্পুজা ২৮২৯-৩০) 5৩৫৯ 

ঘেটুমনসা ৬১৬৬ 
ঘেসো ৫১৩৯ 

ঘোগ ৫৫৪৭ 

ঘেোজ। ৩২৪ 

ঘেোডসওয়াৰ ১৮৩৮ 

'ঘোউা (হাতী দ্রষ্টব্য ) ৯৬১, ২১২৯, ২৩৭৯, 

২৬৭৩, ২৮৩১-৫০, ৩১৬৬, ৩২২০, ৩৫৭৪- 

৭৫ (টাঙ্গন ) ৩৩১৫, 

(থানেব ), ৪৪৯৩, ৪৫১৭, ৪৫৬৯, ৫৩৮৪ 

(কী), ৫৩৮৯) ৭১৩৭ ৩৮, ৭৫৭০ 

৮৬৮৬, ৮৬নঈহ 

৩৬৭৩, ৩৯৪২ 

১৮১৯৩, 

৬.৮ "লুক ২৮৩৭ ২৮৫০ 

গোঢা ভেদ ২৮৩৯) ২৮৪০, ৬৭০৩ 

ঘোড়া বোগ ১২১২, ১৫৯৬ 

ঘোড়া মবা ১১১২, ৬৪৮৭ 

আনানির ঘোড়া ৪১৭ 
বেটে! ঘোড়া ৫৯৯৮, ৮৩৮১ 

খোডা চা ৭৭৮৮, ৮২৫৪ 

খোড়া লাশাম ১৮১ ৬২৫৮ 

ণোডঢাৰ খাপ ১১৭ 

খোঁচা যাস খাস পবা 
ঘোড়া সিপাহী ৫৬১৯, ৫১7৭ ৮৭৪৯ 

মোড়াব চাল ১৮১৬ 

ঘুড়ী ৭৫৫৭ (বাজাদের ), ৮৭৩১ 

ঘোড়ামণা দে্লীতা ৭৪১৩ 

খেড়াশালা ২৮৪৯ 

ঘৌম্টী। ১৫৯০, ১৮৫১, ৪৫১, ৯০১০ 

খোল ( দুধ দ্রষ্টব্য) ৪৬৩ (টক), ১৭১৪, ১১০৬, 

২৭৭, ১৮৫৪, ২৮৫৬, ২৯৭৭, ৩৬১০১ 

৪৭৪২, ৪৮৮৮ ( পল্বব) ৬০৩০ ( শিকেব), 

৬৫৪১ (টক), ৭০৮১ (যাঁচা), ৭৪১১ 

(টক ), *৮১১২ (টাল) 
ঘোল খাওয়া ১১৮৮১ ২৮৫ ৫ 

শোলের শেষ ১২৭১ 

ঘোলের হাড়ি ২৮৫৭ 
ঘোলা ৭২৪ 

ঘোষ ২৮৫৮-৫৪ 

ঘান্ঘেনে ২৬১৮ 

৮৯৩ 

ঙ (অক্ষর ) ৯০৭১ 

চেইর +১৩৮, ০১৬৯ 

চক চব 9৬৮৫ 

চক্র, চক্রী, চক্রপাণি ২৮৬৩ 

চ্রবন্তাঁ ৪৩৫৬, ৫৯৯৪, ৮৯৮২ 

চক্োত্তী ১৩১৯ 

চক্কর ৫৮৮১ 

চঙ্ক'ব ১৮৬২ 

চক্ষু ১৮৬৪-৬৮ 

চক্ষুলজ্ভা ৫৫৪৭ 

চচ্চড়ি ৫৭৭৮ 

চটক ২৬৩০) ৫৩৯৭, ৭৯৫৪ 

চটক ( পাখী ) ২৮৬৯ 

চঢা ৩৭৮৫ 

চটাচটি ৬১৪৫ 

চটিজুঠা ন্ট তাতে ১ 

চট্ট ৬৮০৩ 

চড় ২৫১৮ (গালে), ২৪৭৮ ৭৯ (মারা ), ২৮৮৫) 

০৩৯৯, ৭৪১০ (গালে), ৭৯৮ (খাওয়া ) 
৭৭৫৯, ৮২৭৯-৮০ (সাত) 

চড চাঁপড ৯৮৭৫-৭৭, ৫০৪৩ 

চঙক ( খুতি ) ২৮৭২ 
চউক ২৮৭5 ৭৪১ ৫১৪০১ ৬৪৮১ 

চডকগাছ ২৮৬৬, ৬৫৮২ 

কপাক ১৪৭৯" 

চডকা ২৮৭২ 
চডকী ৯৮৮৯ 

চড়চড ৬৩ ৮১৪৬ 

চউচ।নি ৫৩৭৪ 

চড়া ( আবধণ ) ১৮৭৪ (ধন্ুকে) 

চড়া চবা, চৰ ২১৪২, ২৮৮১ ৩৫৮৬, ৭৪৫৪ 

চই ২১৩০, ২৮৮৪ +৯৫৩, ৪৯৫৩, 8৪৪১ 

চঙ্খক ২৮৮২ ৮৩ 

চগ্ডাল (চীডাল জট্টবা) ৩১১৫, ৬০৯৩, ৭৫৩৮ 

চণ্ডী ২৮৮৬১ ৪০০৩, ৪০৬৫ 

চণ্ডা-ওল ৬৬৩২ 
১গীচবণ ৭৭৮৪, ৭৭৮৪ 

চণ্ডীপাঠ, চণ্ডী পড়া ৭৪৯, ১৭৮৪, ১৭৮৭, ২৬৪৬, 
৩৬৮৮) ৫৭২২, ৭৩৫০ 

চন্তীমণ্ডপ ২৯৫৩-৫৪ 

চণ্ডে পাগলা ৫৮৬৬ 



৮৯৪ 

চতুর ৯২৪, ২৮৮৮, ৫৯৯৫, ৬৯৮৯) ৯০১৬ 

চতুরালি ৮০৮, ২৮৮৭১ ২৮৮৯ 

চতু্দিশী ৪২৭২ 
চতুঙ্জ ইচউি* 

চন্দন ১৩, ১৩৮৭ (পাছীয় ), ৩২৪৭ 

৮৯৬৯ 

চন্দনের বন ১৮৮৬ 

চনপবিলান ২৮৯, ৬৭৬৬ 

চক, টা উষ্টবা 

চত্রাকলা ৪৮৮০ 

চঙজ্ র্যা ২৮৯৩-৯৭ 

চজ্নিন্দা ৩১৪৬ 
চত্্রমূপী ১৪৯২ 

চক্হার ১০৯, ১৭৯১, ৬৭ ৩৮ 

চমংকার ৮৪, ১৭৮ 

চমতকারা ৮৬, ৮৭ 

চমরা ( চোঁমরা র্টব্য ) ৬০৭৫ 
চাবিব ৭৬৭ 
চন »১ 

চর ৫১, 

চরকা ২৮৯৯, ৬৮৯৫, ৭৪ ৩৬ 

চরকা-ক্যট্রনী *৪৪ 

চরকাম ডেল দেওয়া «১৭ 

চরকিব(জি ২৩৮, ২৯*« 
চরপতবী ৫৮৬ 
চরণপাত ১৭৯৯ 

চবপায়ুত ২৯৭ 

চরায়-বরায় ৫৫৯৯ 

চরে-বরে ২৯০২ 

চলন-ফেরন ৫৩৮৪ 

চলাচল "৭৪ 

চলাফেরী ৯**১ 

চশমা ১৬৭ 

চাই ৬১৪৭, ৭৩১৪ 

চাঁউনি।৭৯৫১ 

চাগুড় (স্চাড় ) ৩৭৬১ 

চাঁক ২৯২১, ৬৩৭৫, ৮৮৮৭ ( বোলতীর ) 

চাকতি ২৯১৩ 
চাকর ২৬৮৫, ৪৬৪৬, 

(রাজার) 
চাকর কুকুর ১৮৯৯, ২৯১৫ ২৯১৯ 

চাকরি, চাকরী, চাকুরী ২৯১৫-২৮) ৬৭৫২, ৭৪২২৯ 

৩০৪, 

৫৮১৪, ৭86৫; ৮৯৫৯ 

বাংল! প্রবাদ 

চাকা ৭৬০, ৯২৮, ২৯১৪১ ২৯২০, ৩১৩ 

চাঙগড় ৬৭২ 

চাঙ্গা ৬৪০২ 

চাচর চুল ৩০৫৩ 

চাচা 9৮%, ১৯৬৩ (সন্বোধনে ), ২৯২৫-২৮ 

চাটীব মেয়ে ২৯২৪ 
চাট ৪১৬৪, ৪২৭৭, ৪৮৭৭ 
চাটগা ৮১৮ 

চার্টনি ২৯৪ 

চাড় €( চাওড় দ্ধ্য ) ৪২০, ২৯৯১ 
চাড়াল ২৯৩২-৩৩, +%২৯৯% 

চাডক ২৯৩৪ 

চ'তর ৭২, 

চাদ) চন্দ 

৫৫১) 

১২৯১ ১১৮ ২১৫ €(ধবা),। ২১৭, 

৭৫5 ( ঈদের), 
১৫৯৫ (গেবণেব )। হন ঠগত ৩৩৮৪, ৪৯৮৯ 

(দ্িতীয়াৰ ॥ ৫১৯৪ ( পৃলিমার ১, ৫৩৪৫, 
৫9৬৪ € দেগা ), ৫৭০৫ 

ট।দ-ধরা, চাদ চাওয়া ৯৯:১৮ ( ছেলে )। ৫৬০৭ 

৭৭৬৩ 

চাদের আল! ৬৯১, ৯২৯, ২১২ 

চাদেব হাট ১৯২৮১২৯৪৭ 

চাদে হঠাত ১১৪, ১৩৪৫, ১৮৯১৭ ৫৪০৮১ ৫৭০ ৩৭ 

চাদ (সন্বোধনে ) ৭০৫) ৯৯ 2৩ 

চান ২০৮ 

চাদ-কপাল ২৯৩৫ 

চাদ মিঞা ৯৯ 5৯ 
চাদ মোনা ৮৯৬০ 

চাদ বায় ২২২৪ 

চাদ নও্দাগবর ৮০৭, ১৪৯১ 

চাদ ৩১৮, ১৯৪ 

চদা! ২৯5৬, ২৯৩৯ 

চার্দি ১৬৯ 
চাদোয়া ৩৭৭, ২৭৫ 5 

চান! ৫৯৯৮ (কাল ) 

চ।নার ক্েত ৩৪২৪ 

চাপ, ২৯৪৮-৫১ 

চাপাচাপ ৭৪৫ 

চাপতচাপ, ১২৮৭ 

চাপন-চোপশ ৪৮* 7 

চাপড় ১৮৭৫-৭৭। ৩৭৮৩, ৫৯৪৩, ৬১৯৪১ ৬৭২৮ 

( মায়ের ), ৮১৯৯ ( গালে সুখে ) 

১৬৯১ ১৮৭৩) 
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চাপদাঁড়ি ৫৬৭৫ 

চাঁপা ৮১১৫ (সতরঞের ) 
চাপাফুল ৫৩৭২, ৫৪৮৮ 

ঠাগ! রাই (নাম। ৫৮৪ 
চাঁধি ৩৩১৩ € ছোট ) ৪৬৫৫ ( নলের) 

চাবিকাঠি ১০৪৮, ৭১৫, ২৭৩৫, ৫৫৬৭ 

চাবুক ২৮৩৭ ( ঘোড়া ), ৫৯৯৮ ( ঘোড়া ), ৮০৭৪ 
চাম ২৪৯৭, ২৯৫২, ৩১৬২ € পোদের ), ৩৩০৪ 

(বুড়োর ), ৪৬২২, ৫২৮১ € পৌদে ), ৫৩৬৯ 

€ ফোড়ার ), ৮৬২৫ 

চামড়া ২৩৪৩ € গণ্ডারের ১. ৩০৯৫ ( চোখের ), 
৩৫৩৩ (লাল), ৫৯০৯ (ছ্রেডা), ৮৭৭২, 

৮৯৩০) ৮৯০৬ 

টামকাটা ডালা ১০৮৭ 

চাঁমচিকে *৬১৭, ৭২৮, ১৩১৩) ৩২৫৩, ৮৬৯৩ 

চাযাল ১ (শ্বেত), ৮০৭৫ 

চামাব ১৭১৯, ৪৪8৩৫ 

চামেলির তেল ৫৬১৩ 
চাঁব (মাছেদ ) ১৯৫৯, ২৯৬২) ৩৫৯৭, ৩৫৯৭ 

চাল, চাউল (দপউষ্ঠবা ) ৩৯৯-৪০০, ১০৪২, 

১৬৩৫ (কীঢা), ২৭২৪ (খবে), ২৯১২, 
২৯৬৫, ২৯৬৭, ১৯৭৫ ( ধুচনী ), ২৯৮২, 

৪৪২০-২১ ৪৫৯২ (না দেওয়া! ), ৫১৭৭ 

(পুরান ), ৬৯৮৭ ( ভিক্ষাব ), ৭৩৮৯, ৮২৯৮ 

(ধোয়া ), ৮১৫৫, ৮৫৪৭ (কাড়ান ), ৮৫৬৮ 

(কড়া) 

চালের দর ২৯৮৭ 

চাল কলা ২৯৬৩ 

চাল চিডে ৮৯৭৩ 
চাল ভাত ১৬৪২, 

৫১৭৭, ৫২৩৫১ ৮৭৫১৬, ৮৯৮৯ 

চাল-চাপাশি ১১৯৩ 

চাল কেটা ২৪৯৮, ৫৩৯৬ 

আকীডা চাল ২৭১, ঝাড়! চাল জষ্টবা 
চালের পরমাম ৯৯৪ 

চাল পিটে ১০৫৯ 

চাল পা ২৭৩৬, ৪৫২১ 

চাল ডাল ২৯৬৮, ২৯৭৪ 
চাল চড়ান ৮*২৬ 
চাল চিবান ৩০৮, ৬২১, ১২৬৭) ৬১৭৮ 

চাল ( খড়েো! ঘরের ) ২৪৬, ২৯৭০, ২৯৮৫-৮৬। 

8৬৭৩ 

১৯১১, ২৯৭৬, ৪৫২১১ 

৮৯৫ 

চালের বাতি। ৩৪৭) ২৯৮৮, ৪৫৯৭ 

চালচুলে। ২৯৭১-৭২১ ৪৭৩৫ 

চালে খড ১৯৮০-৮১ 

চাল, চলন ২৩৫১, ২৯৮৪, ৩২২৫ ( ছিনাঁলের ), 
৫২৯৭) ৭২৪৩, ৮৩১৪ 

চাল্কি, চালকে ২৬৫৫, ৪৩৬৩ 

চ।লকুমড়া ২৯৬৪, ৩১৮৪ 

চালচিত্তির ২৯৬৬ 

চালতা ৫৩৫, ৩৬০৩ ( কোটা ), ৭২৫৭, ৭৭৪৮ 

চাল্হা-বোঝা ৫২৭৬ 

চালতা-তলা ২৫১৭ 

চালতা-বেচুনী ২৯৬৯ 
চাল্দ! 8৭৫ 

চালবাজি ৩০৫৯ 

চালভাজ (ভাল চাল ) ২২৭০, ৫২১১, ৭১৬১ 

চ।/লশে কানা ৪৭৪৩ 

চাঁলা ৯৩১ 

চালাক ৩৩, ৮২৪৩ 

চালিন ৪১২৭ 
চালুনি ১০৬০, ২৯৭৭, ৪৯০৫ 

চ।পুনি ছু'চ ২৯৭৮-৭৯৭ ৩২৪৭ 

টাষ ৩৬২, ১৫৯৪, 

২১২৩, ২৯৮৯, ২৯৯৩, ১২৯৬, ৪২২৫, ৪৩৩৩, 

8৪৯। 

৫৬৭১-৭২, 

৪৫, »৮২৭, ১৮৩১, 

১৪৭১১ ৪৮৫১, 

৫৭২৫ ( ঝামুনের ), 
৪৮৫৫, ৫১০৬, 

1৫৬৭৬, 

৫৭৭৬, ৬৭৫, ৩১ 

চাষের গোড়া ২৯৬ 

চ।ষ! ৬৬০১ ৬৬৯, ১৮৩১?) ২৯৯১-৩০০১, 88৫৫ 

৪8৭৪৫, ১৭৯০, ৪৮১৩, ৩৪২৮১ ৭5০৩৪ 

চাষাৰ ঝি ৪৬৬২ 

চাষার বুদ্ধি ৭৪১৪ 
চাষাঁড়ে ৬৭৩, ৬৭৪ 

[চংডি মাছ ৯৯৬, ৩৯০৮-১০, ৮০১৩ 

চিওন প২৩৩ 
চিকণ ৩০*২, ৩৬২৯ ( ক্থ। ), ৬৯২৭, ৮৩৬৭ 

চিকণ-চাকণ ৮২৮: ৮৮০২ 
চিকিৎসা ৪৬১৮ ৭১০০, ৮০ ১৮ 

চি” ৪৩৫৮ 

চিজ ৬১৭২ 

চিটা ৬৮১২ 
চিটে গুড় ৮৯*৫ 
চিড়িয়া ৮৮৮ 



৮৯৩ 

চিডিস্াখানা ২৩১৬ 
চিড়ে, চিড়া ৭৯৭, ১২৩১ ( ছুতোবকোট।), 
হম । ৩৭৯৩-৪১ ৩০০৭, ৩৪৩৫ (শক 

ধানেব) ৩৫৭২, ৩৫৭৭ ( কাঠের), ৪৩৭৭৯ 

৫২৪৭ (সক ধানের) ৬২১২ ৭৮ ৩৩ 

€( সক ), ৯০৮ 
চিড়ে কোটা ৪২৪, ৮২2৩৭) ৬৯৬২ 

চিড়ে খাওয়। ৬১৫ 

চিড়ে দই ১২৪৯; ১৩৫২ ১৩৫৬, ৩০০৪ ৬৪২০২ 

৬৪৯৯, ৬৮০৩, ৭১৭৬, ৮৮১৩ 

চিড়ে গলার ৪০৬৯ 

চিড়ে ভেঙ্তা ১৩৪৩ (কথায়) ৬৮০৬, 

( কথায ), ৮৯২৭ 
চিডে মুড়ি ১৮২৭, ত০5৬ ৫*৭১) ৬৬৮৪ 

চিৎ ৮৩২১ ১৮৯৭, 

৩৮৮৩, ৪৯৩১ ৫৯৭৭৭ ৬৭৪ 5, ৭৯৭৫ 

চিৎপাত ৩৯১২ 
চিত্বান্ধ ৮৮৮৮ 

চিত $৩২১-২৩ ৮০৬৯, ৮৯৭৮ 

চিতল পিট ৪৭১ 

চিতা 5০১৫, ৩৯৬ ( রাবণেব ) 

চিতী 2৯২৯ 
চিভেন ৩*১৬ 

চিত্রগুপ্ত ৩০১৭ 

চিন ১৪, ৫ 5২২ 

চিনন্ত ৩০১৮ 
চিনি ৯৪, ১৬৯৪, ১৭৫৭ (ছুর্ধে) ০৪৩৯ ৩০১৯- 

৩১ ৩০ ২২ ৫১২৩, ৫প৯৭) ১5৪১ 

৭৪৯৪; ৮১২৬) ৮৪১৫ 

চিনি খাওয়া ১৬২৪ ১৬৯০, ৭৩২৮ 

চিশি মঞড] ৫*৭১ 

চিবির নৈবেন। ১৮২৯) ৩৬৪৫ 
চিনির পানা ৪৭৪ ৩, ৮৭০৫ 

চিনির বলা ৫৫৪, ৩৭২১ 

চিন্তা ১২০৭, ৩*১৬ (চিন্তে), ৩৯৫৭) ৬5৯৬, 

৬৪৩২) ৭১৬৮ 

চিন্তামণি ১৩১৫, ১৬২৪, ৭৩২৮ 

লিস্তির মা! ৯৯১৬ , চিস্ছে কানী ৬৩৪ 

চিটি কাট! ১৭০১৬) ৩০১৭ 

চিড় ৩৬৭৮ 

চিমড়ী ২১৬১ 
চির্পর্দাতী ৭৭৯ ৮, 

1১) 

১৯১৩১ ৩০১১ ৩ ২৩১৪? 

৩০৩৭ 2? 

বাংল৷ প্রবাদ 

চিল ২১২, ৮০২, ১৭৯১ (কান), ৩৯৩, 

(কুটো), ৩০৩১ (হিল), ৩০২ (ছে), 
৩৯৩৩ (মাছ), ৫৭৪২, ৫৮৬৩ (বিলের), 

৬৯৯০ (বেড়ে) ৮৯০৬ 

চীন ৮৮১৬ 
চীনে দিদুব ৩৭৬২ 

চীনের ছাঠি ৬৮৫১ 
চ্কা ৩১৭৪, ৩৭৫৩ 

চূ'চডার সঃ ২৫৮৫, ৩০৩৪ 
চুটকি (অলঙ্কার ) ১৩১৩, ৩৯৩০, ৭৫২৭ 

চুড়ি ৬২১৬ 
চুলে! ৩০৩৫-৩৭), ৩৯৩৭ 

চুপে ১১৩ 

চুবড়ি ৩৯০৯ ১87০৫ (ভ্ভ) 

চুষ, চুমো ৫১৬৫ ৮৪৬৩ 

চুমুক ৯৩5 8১৫৫ 

চুযাচন্দন ৭১৫2 

চুঘি (চের ডুব) ৯২ (ছুঁচি), ১৪৬৭ 

১৭১৭ (লোঠা) ১৯৮১২ ০৯৯৪ ১০৬ 

১৭১৩ ( ঘাব যাব) ০৩৮, ৩৪০৪ 5৭5+ 

৪৭০৭, ৪৭৮৭ (খাব) ৫১৪৩ (পূবৃব) 
১০১৮ (বনে) ৭৩৪১ (করা । 
তব 

৭৫৭৯ (বাঞ্চার বাচী), ৭৭২৮ (হান্ী), 
৮৪৮ (মোন ৮৪২ (কষ!) 

৫১১৭ 

৬৩৩১ 

৮৪০৭ 

চুরি বিছ্যা ৩০৯ 
চুল ১১১ (আগ) ৬২৬ (আলগা), ১৯৭১ 

০০৪৯। *০৪৯৮৪৩। ৩২৬৮ (ছেড়1) 58১5১ 

৪8৬৯ (পাকা), ১১৭৭ (মডাব) ৭২৫ 

(ধালো। ৭১৬৮) ৮০৭৫ ৮ণক 5 ৮৭৮৫ 

চুল দাি ৫১৮ 
চলব মুঠি ব। মাঠ! ৪৪৫৮, ৭৮০১ 

চলর সাকা %+৫২, ৫১৩০ 

চলে গুঠি দেওয়া ৫৮৯ 

চলেব গোষঠী ব$€ 
চুল চিরে বচান ৯১৪৮ 
চুল দিয়ে ঢাকা 8৮৬ 

চুলোঢুলি ৩০৫ 
চুলবাধা। ৫৮১, চ৭2, ৩০৪৩) ৪৩৬৯ ৫৬১৮, 

৭৪৮হ 

চুল মাণা ১২, %১88৪। ১৮৯১, ৬৪৯৭, 
৯০৭২ 



প্রয়োজনীয় শব্দের সুচী 

চূলব্লদি ৫৬১২ 
চুলা, চুলি, চুলো৷ ১৬১২, ৩৭৫৫-৫৬, ৭৬৯৬ 

(রাবণের ), ৭৭৬৮ (রাবণের ) 

চুলোমুখো ৮৮২৪ 
চূড়া, চুড়ো ১৯৭৩ € নৈবেছোর ), ৩০৫৭) ৭২১৫ 

€ বাধা ) ৮১১৮ (পর্বতের ) 
ঢুডাকবণ ৫৯০৩ 

চুড়ান্ত ১৭৬৪, ৩০৭১ 

চুড়োবানী ১২৫৫, ৩৯১৭ 

চুণ (পান ভ্রষ্টবা) ৫৫5, ১৮২৭, ৩০৫৯, ৩৯১৭, 

৫০ ৩৮) ৫৮১৮, ৭৯০৪ 

টণেব ফট ৪১৯৮, ৮৯৩৭ 
চুণকালি ৯১৬, ১০৬৪ 

চুণবালি ৭৪১৯ 

চু ১০৫৭ 

টি * $ 

চে ১৪৯১) ৩৫৯১, 9১৪৭) ৮০১২ 

চেউডা ৩০১০ (বৈদ্ধা) 

চেঁচানি ৪২১৩ 

চেটাত ১৯৫৪, ৩৩ 

( খেজ্বব ) 
চেটা৪ ১১৮১ 
চেডী ৭৭০, ৭৫৮১ 

চেল ৩০০৪ 

চেভলাব ভাট ৬৮৬ 

চেপন্দী ২৬৩০ € নাক ) ১৩৭১ 
চেবাগ ১৪৩, ৬৭ ঠ৭, ৪১১৪, ৬৫১৬ 

চেরাগদাব ৭১৩৭ 

চেরাগী বাদী ৬৭৩৫ 

চেরাচেখি ৮৪ ৬২ 
চেলা ৫০০, ৬৫৫৫, ৭৫০৫ (কলিব ), ৭৫৮৯ 

€(মোহগ্েব ) 
চেল গুক, গুকু দৃষ্টবা 
চৌ1 1 ৩০৭৫ 

ইত, চৈত্র (মান) ১৭৬৯, 5৭৬১, ৩০৬৭-৭৪, 

৩৩৫৮) ৫৩৪০-৮১, ৬৫৬৮ 

চেতা। চৈতে ( পিটে ) ১৭১ 
চৈতা (নাম ) ৪৭৫৬, ৭৫০৫ (চৈতন্য ) 

চোকডা, চৌকলা ২৯০৯ ৩০০২ 

চোখ ২১৪, ৪২৯, ৯৮৯, ১৭০০, ১০৬৭ ( বাঘেব ), 

২৯৫৬ (চার), ৩০৬৫, ৩০৭৯ ( খাঁওয়। ), 
৩৪০৮৪-৯১, ৩০৯৪, ৩০৯৯-৩১০১। ৩৫৩১, 

৮৯৭ 

(ঝারি ), ৩৫৯৫ ( টের! ), ৪৬৬৬ (বাঁকা) 
৪৭৯১ ( পটে।লচেরা ), ৪৮৯১ (পরেব ), 

৫২৯৫ ( ঠোকরান ), ৬১৫৪, ৮৪২৭, ৮৭০১ 

(হাতীর) 
চোপ কান, কান ভ্রষুবয 
চোখ টেবা ৫০৯৩ 

চোখ পাকান ২১৮৩, ৪১৭২ 

চোপ টাটান ৪৯২৬ 
চোখের জল ১১৬৯) ৩০৯৬, ৪৬৩৯, ৫৯৬১ 

চোখের আডাল ৩০৯৩ 

চে।খ বেচা ৮৮৫ 

চোখের মাথা খাওয়া ৩০৮৪ 

চোখ কাণা ৪ৎ৭) ১৬৬৫-৩৮, 

৩০৮২, ৩৬৯৫১ 6৬৯০, ৮5৩৬ 

চে'খ গেল বা যাওযা ৮৪১, ১৬৩১ 

চোথ মুখ ৯০৪৭ 

চোখে হানি ৫০৭২ 
চোখে হেল ১৬৯৩ 

চোখ নাল দেওয়া ৩০৮৯, ৩৫৩৫ 

চোখ ঢাকা ৪১৯ 

চে।খ পাকান ৮৮১১ 

চোগ্ঠাবা ৯৫৫৭ ৩০৮১, ৬০৯৯ 

চোখে ধুলো। দেওয়া ৩০৯২ 

চোপ বাড়ান ১৬৯১১ ৪৮৩০ 

চৌখে বৃণি ১৪৬০-৬৭ 

চেখে পানি ৭ 
চোথে মবিচ ৩৪৭ 

চোখেব বালি ৩০৯৮, ৫১১৩ 

চোথেব বিষ ৮.৪৫ 

চোখখে লা ৩০৮০ 

চোখা মাল। ৭৬৭৯ 

চো ২৩৫৮ €গবলাৰ ), ৩১০২) ৫৭8১, ৮২৮১ 

চোঁটা, শোব জর্টবা 
চে।টু ১৩৫৭ (কথাব), ১৫০০ € কামানের ), 

৫৩৫৩, ৬৮৪১ ( মুখেব ), ৮৪২৮ ( লাধির ), 
৮৮৬৫ (গলাব) 

চোদ্দ আশা ৪৮১২ 

৮১*দ্দ টাকা ১৩৯১ 

চেদ্দ পুকষ *৫৬৮৬ 
চোদ্দ বুড়ি ৫৫৮, ২৫১৬ 
চোদ শাক ৩১০৪, ৪২৭২ 

চোদ্দ সিকে ৩২৫৩ ৬৬৯২ 

৩০৭৬-৭৭, 



৮৯৮ 

চোঙ্গ হাত ২২৫৯, ৭১৮৬) ৭৯৭২ 
চোদ্দ পোয়া ৮৮০ ৭ 

চোনা ৯.৬ (গরুর ), ৪১৫৮ 

চৌন। (মিষ্ট ) ২১৯, 
চৌপী ৮৪৭, ৭৬৪৯, ৮৪৪৩ 

চোপায় ড় ২৩৪৯ ২৭৫২ ৩১১১, ৮৩৮৩ 

চোষরা ৫৩৫৯ 

চোয়াড ৭৪১৫, ৭৬০৮ 

চোৰ ৬৫, ১২১ ৩৫৫ ৪৭৩, ৪৯৭? ৫১৮ ৯৩৭, 

১০৬১, ২২১৪, ২৬০১, ২৮১৬ (ঘুম), 

৩১০৫ ৩১১১৮ ৩১১৪-২১। ৩১৩৪, ৩১৩৮ 

৩১৪১, ৩১৪৪-৫০) ৩৫৩১ (বীদী ) ৪১৩০, 

৪৬০১, ৪৬৩২১ ৫০১৯, ৬৮১৩, ৮১০৪, 

৮১৫১ (সন্ত্রাসী ), ৮২৮২-৮৬ (সাত), 

৮৪৫১) ৮৮৫০ 

চোর, চুরি ১৪৬৫, ৪২৩৩ 

চোর চোট্ু। ৩১১০, ৮৭৭৯ 

চোরের প্রাণ *৭ 

চোর ডাকাত ১১১২ 

চোর গেরহ। পের ছঞ্ছনা 

চোর সাধু ৩১১৯। 575৭ 

চোবের কিল ৩১৪১-৪২ 
চোরে চোরে ৩১৩১, ৩১৩৫১ ৮৪৪২ 

চোর কামার ৩১৩৯ 

চোরদায ৩১১৩ 

চোগ্ব-খেকে। ৩১৩২ 

চেরা ৮৫১৫২) ৬১০) ৩১২৪-5০, 4৯১৭ 

চোঁবা গাই ৩১২১-২৩। ৩২৭৪) ৫৯০২ 

চোরের পুক ৩১৬৬ 

চোর) ধান ৫৭১ 

চোরের পান্ধণ ৩১৩৮ ৩৯২৬ 

চোরের মন ৬২5 ১5১০১-৫৩ 

চোরের মা ৯১৩৭১, ৩১৫৪ ৫৬, ৩৪৭৬ 

চোরের লক্ষণ ৪৪ 

চোরের সঙ্দার ৭৫২৯ 

চৌকিদারি ২২৯ন) ১৯৮৯, ৩১৫৯, ৬৭৫১ 

চৌঘনি ৩১৬১ 

চৌহচার হ৫৮৩ 

চৌধুরী ৯৫৭) ৩১৬২, 

চৌধুরীর পুত *১৮ 

চৌপ্হর ৮২৬৪ 

চ্াধুড়ী কানী ৭২৮০ 

বাংলা প্রবাদ 

ছা ৎ*৭৩ 

ই'কড! ৪৮১, ৩১৬৪ 

ছবু ৬১২) ১১৭৩ 

ছক দাদা ৬২ 

কুড়ি ৭১৩ 
ছটফট, ছটফটি ১৬৩, ৮৭৩২ 

টাক ৩৮৬৭ 

ছড়ছড়িয়ে যাওয়। ৮৪৩ 
দ্চা ৪৬৫৭ 

ছড়া, ছড়া দেওয়া ৭৭০ 

ছড়া ইডি ৭৪৩৩ 
হত্রিশ লাত.৩১৬৫, ৬১৮১ 
ছুশ ২৯৮৫ 

ছলছল খা নশকন 5৪০৯ 

ছন্দ ( কথার) ৪৮১৬ 

ছন্নছাড়া ৯২ 

ছপ্পব ২৩৭৭ 

€ম/সর পথ ৩১৫) ১৮৩৭ ৭৩৮৬ 

খুটি ৩১৬৭ 

বত (দেহ, গতির ) 2১৭৩, ১২১৪ 

ছখাত ১৪৭, ৮৯৮৬ 

ছুন্ন ৫৮২৯, ১১৯১ 

ছল্ঠ আসা ৯২৯ 
ছল বল ২২৫৮।০১৭-৭৭, ও২১৩৩৭৫ :৮৮ 

ছণ্ ছল্ ৩৯৭ 

ছা, ছা (মা ইন) ৭৩ ১১৭১ (শাকের), ১৫০১ 
(কাকেব), ১৬০৯ (কাঠবিঢালীর ), ৩৯১ 

( কাব ) ( ময়নার) ৫৩৭৮ 

( মানুষের ), ৭৫৮৩ (ঝাকেব) 
৭৮৮৫১ ৮৪৪১১( ঘুখুব ) ৯০২৬ 

&13 ৫৬৮, ১৯২২ 

ছ। খাওয়া বা ম।বা ৪৭৬, ১৮৩৫ 

ছাত ( মাধণ,। যুধে আষ্ঠবা ) ১৯১৭, 2৮৪৬ 

(হলুদে ), ₹১৩৮, ৩১৮১০৮৫১৩৫৮ 

৪ ৩৭ ৩৪ 8৫না, ৬৬৮৭ (যাদের গোড়ায় » 

৬৮৩ ("্সাধাঁর ),। ৭৩০৯ (রতন )। ৮২১ 

৮৪৯৫ 

ছাই খাওয়া ১১৭৮ 

ছাইষাণ। ৫৭৪২ 
ছাইমুঠো। ৮৬৬১৬ 1 

ঠাই ৬৮০৮ 

ছার্টানি ২৯১৬ ( ভাঁলপাভার ) 

৩৫৭৩ 

৭ 5৩৬, 



প্রয়োজনীয় শব্দের সুচী 

ছাগ ৭৫৭৮ 

ছাঁগ-বলিদান ৩১৮৬ 
ছাগমাংস ৬৫৬০ 

ছাগল ৪৪২, ৪৬৮, ১৪৪৬, ২৭৮৫, ২৫৯৮, ২৬৯৫, 

৩১৬২, ৩১৮৭-৯৬৪, ৪৬৪৩ ৮৮০৭, ৫৬২৯ 

(বীধা ) ৫৭১১, ৮৬০০, 

৮৯৪৪ 

ছাগল পাগল, পাগল দ্রষ্টব্য 
ছাগলী ৩১২২ 
ছগী ৩৯৯, ২০৮৫ 

দ্ীগলদ্দাডি ২০৮৫, ৭৪ ৬৪ 

গান মুডান ৪২, ৭৭৩ 

গুলে ৩১৯৭ 

দ্বচ ৩১৯৮-৯৯ 

ছাজ। +৮২৬০ 

টি ১৪৯৬ 
ছাড়াছাড়ি ৫৫৮৯ ৫৭৫০ 

৮1৩ ববগা ১১৫৮ 

151 ৫8৮৫, ৫৮৮৬ (বো€ছব ) ৭৩৫৭ 

ছ[তা (বুবব ) ৫৩২২ 

ছাত। মা ৩২০১, ৪৫ ৬৫ 

&1৬ ১৫৫, ২১৭১ (মাথায় ৮ ২৮৭৬ (ঝুকর, 
৩৪৩৪, ৪২১২, (কাবে) ৪৩০৮ (মাথায়), 

৫২৮৩ (মাথার ), ৫৯৮৪ ( সেণাব )১ ৭৬৭১ 

€ ধরা) 

ছা ( মলা ) ১৯৫৬, ৮৬৫৯ (দাতে) 
ছাভাগ, ছাতাবে ২৮৯৬ ৩১০২-৬, ১৪৪৮ 
ছাতু ১৮৭৯) ৩১০৭, ৬৯৭৭, ৮উন৭ (যাবব) 

ছু ওয়া ১৭৯৯১ ৫৩৯৯ 

ছাতু গোল! ৩৯৫৪ 
ছাতু মুঠ ৮২০৬ 

ছ'দ ৩২২৯ 

ছ£'দন দড়ি ৩২০৮ 
ছাদ্শাতলা ৫৮৪৩ 

ছষ্া ৩২০৯ 

ছানা (| দ্রষ্টবা) ২৪৪৫, ৪২১৮ 

চানা ১০৭৯, ৮৮৭৯১ 

ভানাবডা ২৮৬১ 
ছানি ৫০৭২ 

ছাপরবন্দ *২৭১৯ 

চামর ৩২১ 

ছ্সান্ন গাই ৪৭৮৬ 

৬৮৬১) ৮০৯২, 

৮৯৯ 

ছায়া ১৭2 ( অশথের ), ১৭১৬ (কায়া ), ১৯১৭ 

€ মেঘের ) ৩২১১ (কৃত ১ ৩৭৭৭ € হাল- 

পাভাব )। ৫৪১০) ৭৪৭৬, ৭৮২২ (তালের) 

ছাঁধায়-ছায়াষ ৫২৯ 

ছায়৷ রৌদ্র ৪২৪৫, ৫৯৯৭ 
চার ১০১৯, ১৪৭৯১, ৩১১২ (কপাল), ৩২১৩ 

(খাওয়া), ৩৮৪৩, ৫২৫২ 

ছারহার ৭৭২৮, ৮৪৮৯ 

ছাবে খাবে ১৭১৬ 

ছরের ছার ১৭5৪ 

ছারত, ছরত জবা 
ছাবপোক। ৮৩৩, ৩২১৫ ১৩৬ 

ছাল ২২২ (গাছের) ৯১১, ২৪৭৯ (বাধে ), 

৬২১৭, ৫৭৪১ (ঘাড়ের) 

ছাল ঢামড। ৮৯ ১৭ 

ছাঁল ছ্াঢান ৫০৩৫ € পাথরের )। ৮৮৮৪ 
ছাল-বাবলা ২৪৯৮ 

ছালন ৪২২৮ 

[শা ১৩৮২, ৩২১৭, ৪৯৩৭১ ৮৪২৮ ৮৬৯৩ 

ছা ৫৫০৯২, ৭১৯৮ (কপালে) 

ছি ৪০১২) ৭২৫১ 

ছিচকান্তনে 2১১৯ 
ছি ৯৭৬, ১৬৭০ 

ছিটঢি ফোটা ১৯৩৮৮ 

ছিটে-বেডা। ৬০৯৪ 
ছিচ্গাঙ ঘোষ ৬৪২৩ 

ছিদাম তেলি ৩৮৯০ 

ছিদ্র ৪৩০, ৪৮৯২ 
ছিন।র, ছিনাল ৩১১, 

৭০৩২ 

ছিপ ২৯৬২ €( ফেলা ), ৩৯২৭, ৬৫৮৫ 

ছিযান্তুবে ৩২২৮ 
ছিবি ৩২২৯ 
ছিরিখণ্ডী ৫৫৬৫ 
ছিরে বুড়ো ৬২২ 
ছিলিম ৯৪, ( গাজার ) 
ছিছি (ৃষ্টি ) ১৪৩৮ 

টুচ ১৭১৬ (বেচা), ৩১৩৬ (কেনা) ৩২৩৭ 

(খোঁজা) ৩২৩৮-৪৬, ৩৫২৪ ( ঝ"ঝবি ), 

৫৮৫৯ € গড )১ ১৭৯৮, ৭৩০৬ (সুতা ) 

ছু'চ চুৰি ৯০২ 
ছঁচ হাতী ২২৩৫, ৮২*৪ 

৩১৪৭৯, ৩১৫২, ৩২২৫, 



১১০৩ 

ছুচল ৩২৪৬ 
ছুচো ১০৯, ১৭৯১ (চক্জুহার ), ১৭৯৪ ২০৩৬, 

৩২৪৭-৫০, ৩২৫৩-৫৬, ৬২৪৪ (কালো), 

৭৬৭* (কালো ), ৮১০২, ৮৩৫৭ 

ছুঁচোর কেন্তুন ৫৭৮১ 
ছু'চোর গু ৩২২১-৫২ 

ছুচো € নিন্দার্থে) ৩২৩৫, ৩৭৮১ 

ছুঁচী ২৫২৪ 

দু ৭৯৩৮ (কলসী ) 
ছুছুন্দ্র ৫৬১৩ 

ছুটোছুটি ৬৯৩৭ 

ছুড়ী (ছোড1 উষ্টুবা) ১০৩৫৭, ১২১৯, ১৮৩৩; 

২২৭০, ৩৫৬৩ € কান। ) ৮৪২৯ 

ছু'ড়ী বুড়ী ১৩২৯১ ৩২ ৫৮7 5৩২৭) ৮২৮৫ 

দুতা ১৮৩৯, ৫২৫৭, ৮৯৩৭ 

ছুভানতা ২২১১ 

প্ছুতার। ছুতোব ৬০৫ ও৩২৫৯-১%) ৩৭২১ 

( 9 কিগড়া ), ৪৪৯৮ 

ছুতারকোটা চিড়ে ১২৩১ 
ছুতোরেক ঝি ৪২৩১ 
ছুরি ১৬৭৯ ( গোবদ!), ১৮২৩, ২৫০৫, 5২৬১ 

৪*৭২ (বায়ে), ৫৯৩৩ € পেটের )। € ৩৯৪ 

(বগলে ) ১৭১৮ (মিহবিব ) 
ছে গড ৩১১৫, ৩২৩৬৯ 

ছেউচেহড়] ৩২৬৪ 

ছে'চড় ৩১১৫ 

ছে চ। ৮৩১০৯ 

ছেড়া ১০৯৮৯৯১১২৬৮ (গামছা), 

(পাত) 5২৬৭ (ক্চুপাত)১ ৩৯১৭ €কাপড), 
৬২ ৬৮ (চুল), ১২৬৯ (নেকড। ), ৩২৭.- 

"১ (গাভ),। ৩৭২২ (কানি) *৪৪৩০ 

(বস্তা), ৬৮৭০ (কান), ৭৯১৩ (কলাপাত) 

ছে'ডা কাখ। ১০৯৮, ৩২৬৬, ৫৪১৩, ৮১৯২ 

ছোঁদী। *১৭১৭ (থর), ৯৯৭৮ € পৌর্দ), ৩০৪, 
(পোঁদ), ৩২৭৪ (ঘটি) ৫৭০৯, ৭০৮১ 

€ মালা), ৭৪১১ (মালা), 

ছেদো ৩৭৬ ( কণা) 
ছেদ ৮১১৩ 

ছেপে ১০২৯, ১৫১৭৯, ১৬৪২, ২৯৪৫) ৩২৭৭-৭৮, 

৪৮৮২ 

ছেলে বাঁপ, মা, মাগ, বউ স্বা) ৫৫৭ (আপনার, 
পরের), ৯১৭ ৯৪১-৪৩ (এক), ১৭০২, ১০৩৬ 

১৩৯) 

বাংল প্রবাদ 

(একরত্ি ), ১২৮৪, ১৪২৭, ১৫২৭ ২৮ 
(কাঙালেব ), *১৬৭৩ (কানা), ১৭৩২ 

( কায়েতেব ), ১৮৪৩ (তের মৌয় )। ১৮৪৫ 

(হাই), ২৭৩২ (ধর। ), ২৯৭৭৮, ২৮১-২ 

( কোলের ), ২৫৬৬ (গোবর ), ২৬০৭ 

(গৌগা!), ২৭৪৫, ২৭৭২ (পয়ের » 

২৮৯০, ৩১৬০ (চৌকিদার), ৩২৫ 
(ছু'চোব ), ৩২৭৯-৮১, ৩২৮৩৮ 2২৯২, ৩৯৯৪ 

৩২৯৭-৩৩১০, ৩১২৭ (দ্বো্টলোকের ) 
৩৪০৬, ৪১৬২ (দুধের ), ৪৩২৬ (দ্রটি ), 

৪৬৫০-৫১ (নিজের) ৪৭৩৬ (বধির) 

৪৯০৯ (আপন ) ৪৮৯৩-৭৪ (পরেন), 
৫১৯৯) ৫৮৩৫ (বডমানুমবী। ৫৯৮৪ (বা) 

৬৭৪৮ (বেঙ্ার ) ৬১৭৮ ( খুড়া ধয়সেব ) 
১৯৮৬, ৭১৩৯৭ ৭5৩০ তা) ৭৭৭৭) ৮৯১১, 

৯৪৯ 

ছেলে ধরা বা নেওধা ১২০৩, ২১১৬) 5২৮৫ 

৮৪৫৮১ ৫৫১৩, ৮৮০৯৫ 

ডো পচা ৫58৭ 

ছেলে বযপ ৭৯ 

ছেপখহ75১ ৩১৭৯ 

ছেলব মা ৯১১, ১৩৭, 

ছে কাছেলৰ সুথে ১২৯৩, ৩১৮৮ £ 

ঠেলে বুড়ো 2২৮৭ ৩২৯৪। ৩২৯৭, ১ হ ৭১ 

৩৩০৭) ৫৯৩১৪ 

ছেলে খাওয়। ৬৭৭৮৭ 5১৮২) 558৮, ৮১৪৭ 

ছেলেবেলায় ৩১১১ 

ছেলে পিলে ৩২৯১ 
ছেচল মেঘ 2১৯৬ 

ফ্রে। ৩৭৩৩ ( টিলেব ), ৩৩০৮ (কাকের) 

ছোট ৫০৮৭, ৩ ৭৫ 

ছে চ1 বেরাগ ২৫৯ 
ছে চান ১ 5৫*। ৪১৪৫, ৮৯২৭ 

ছোট ২৭০৬ (গক )। ৩১১২১ ৩২১৪৭ ৫+0৬ 

(গলা), 5২১১ ৮২২৯ (দ।নী ) এ 
ছোট বড় ১৭৩১ ১৯৯৮। ৩৩১১৪ ৩৩১৩ ৩৩১০ 

১৭১ ৩৩১ নন ৩৩২৪) ৩৬৭৮৪ ৫8৩৬৯ ৫ 8৩৯ 

৪683) ৭৪)৭। ৮৩৯২-৬৩ 

ছোট (ধুতি )৫ ৩২ 
ছোটুবী ৭৮৭২ (বউ) 

ছোট ঘর ৯৬১০৫ 

ছোট ঠাকুর ১১৪৯ 



প্রয়োজনীয় শব্দের সুচী 

ছোট ঠাকুরপো ৫৪২১ 

ছোট দাদা ৫৪১৫ 
ছোট বউ ৫৪২১, ৮৯৫৭ 

দোটমোট ৩৩১৮ 

ছোটলোক ১৬১, ৩৩২০-২৩) *৬১০৪, ৬৫১৪ 

/চ্গোড়া ২৭৪৪, ৩৩২৬ 
ছোঁড়া ছুড়ী ৩২৫৭ 

ছেোবঢ। ৬২৩৯ 

সয়া ৪২২৮ 

ছোলা ১৭৩২ 

ভোলার ছাতু ৬৯৭৭ 

ছোলা ( পরিষ্ত ) ৩৩২৭ 

জগং ৪৫৮, ৫*৬, ৫৭৯, ৯২৯,১৮৪ (আলো), 
৩৩২৮৩ ৯; ৩৮৫২, ৫৩৯৮ 

তগাংশেঠ ৩5০৩৩ 

'ঠারন্ব। ১০৬ এ 

জাঁগদ্দল ৩৩১১ 

ভাগন্নাথ ৪৫০) ১৮১৫) ২৬০১১ ৯১৪৪৪ ৩৩৩২-৩৩, 

৩৬২৩, ৪৩০৬, ৫৮৬৮ ৭৪১৬, ৭৭২০ 

জগ (নাম) %*৭৮৭৬ 

জগা্চিড়ি 2৩০৪ 
তাল ৩১১৫-০৬ 

তালে ১৭, ৩৩৭৬ 

জঙ্গলের গাই ১২৩৯ 

জট ( জট। ) ৭২৭ (মাথায়) 

জটা ৩২৭১ (মাথায় ), ৩৭৭৯৭ (পা পধ্যন্থ) 
জীটে ৪৩৫১১ ৬২১৮ 

জটে বুডী ৮৮৩৩ 
জটাযূ পক্ষী ৩৩৩৭ 
জড (শিকড ) ৩৩০৮ 
জড € সপ ) ৩৩০৪ 

জডসঙ ২২০১ 
শঞ্জাল ১৫৩১ ৪৮১০ 

জন ( জ্যোনা ?) ৮৮৩৭ 
"সর (ধনজন দ্রষ্টব্য) ২৭৭৪। ৩৩৪২) ৩৩৪৬, 

৪৩৭৫ 

শঁনবল ৩৩৪৪ 

জনক জননী ৩৩৪১ 

জনম ২১২৫, ৩২২২, ৩৫৫৯ 

জনমদুখিনী ৩৩৪৫ 

লনম শোধ ৮৭৪ 

৪৯০৯ 

জনার্দন ৬২৩৫, ৮১০১ 

সন্ত ৫৫৬০) ৮১৬০ 

জন্ম ৯৪৯, ৩৩৪৭-৫৪) ৮২৮৪ (সাত) 

জন্ম তিথি ৪৩৬৬ 

জন্মদিন ৬৩২১ ( হৃতের ) 
জন্মশোধ ৩৯০৩ 
ভন ১৩৫৫ ৫৭ 

জপ-ঙপ ৩2৩০-৬১ 
জবাই ১৭ ৩০ 
জবানী ৬৭৭ 
তাবাব ৪০৪৭, ৩৫৫১ 

জন্দ ১৭২১ ( লোহা ), ৩৫ ৩৫ 

জমি ২৬১০, ৩৩৬৩ (বাপের 9, ৩৪৪৩), ৩৬২১ 

(ঠিকেব) 
দমিন *১০৯, ৪৫৭১ 

জমিদার ৩৩৬৪, ৫৩০০) ৮৩৪৭ 

জধিদানি ৩৩২১, ৯০৪৮ 

জয় ২৫০৯, 5৩৬৬, ৪৭১৬, ৪৩৩৯ (ধঙ্বের ), 

৫৪৪০, ৬১৭১২ (মামার বা দাদার ), ৭০২৮ 

( ধল্ম ), ৭১১৮১ ণশ২-৭৩, ৮৫১০৪ ৮৭৯৫ 

জয়কোতে 255 

জয়ধব আলি ১৭৮৫ 
ভায়ক ৩৬৯২, 

জযচঙ্ষা ৮৭৫৫ 

জয মিত্তির ৯০৫৫ 
জয়নসাহী ৮৮১০ 
শ্াবশদ ১১৮৬ 

জবা ৫৯১৪ 

ভারাবগ্ধা ৩৩৬৭ 

জবি ১০৫৭ 

জবির কাজ ২১০২ 
জরির জুতা ৭৯৫৭ 

জরীপ ৪৯২৭ 

জরু ১৪৭৬, ২৩৭৯-৮১১ ৪৯৫৪ 

জল্দি ৮৬৮৬ 

জল ১৯ (অজ্ঞান! ), ৩৯৭, ১৬৪৭ (পানা 

পুকুরের ), ১৬৯৮ ( কানের ) ২৯৪০, ২৯০১, 
২৯৮ (চালের )১ ৩৩৬৮৪ ৩০১ ৪২৬১ 

( “তালা ), ৮২০৭ ( ঢালা )১ ৮৬৬৭ € গল। ) 

জলে ধান বাড়া ১৩৩৫ 

জল খাওয়া ১৮, ৫২৯, ৬৮৩ ২৫৬৯) ৩৬৬৪+৬৩৬% 

৩৬৭৯, ৮৪২৬ 



৪৩২ 

ভাল +৫৬৮০ 

জলপান ৬১৭, ৩১৮১১ ৩২০৬; ৫৭৮৩ 

জল মাছ ৩৬৫৮৩, ৭৩৬৭ 

জলগী ডি ৭৭৪ 

জললব্র ৩০৫ 

জল সেঁচা ৬৫৭, ১০৫৫, ৭৯৩৯ 

জলন্ত ৪১৮৯ 

জলের ছিটা ২৬৯, ৩৩৯৮ 

ভলেব জালা ৭৮৩ 

জলে ভালা ৮৭১১ ১৭২৮, ৭৭৭৭ 

জলে স্থলে ৯৮৩ 

জলের তিলক ১৩০৮, ৩৩৯৪ 

জলে ফেলা বা দেওয়া ২৫৪৯) ৮৪৮৬; ৮৩৭৫ 

জলের ঝারা ২৬১৪ 

জলের বিচাব ৩৩৭৫ 

জলেব ছ্াঠ ৬৪৫২ 

জলে ডোবা ৬৬০2 

জলের ঘাট ৭১৪৪ 

জলের ধার ৭৮ ৩৭ 

শলে পড়া ৩১৯ ৯ ৯৫ 

জলা ৬১১৮ 

সুলুই ৬২১৮ 

জহর, জর ৩৪*১ 

আ ৪২৩৪ 

জায়েক ম। ২৭৮৩ 

গা-জাউলী ৩৪০৫ 
জাহিড, (গঁড়ি) জাড কলসী ২৫২৪, ৬১৭৪ 

জীউ ৪৩০০ 
জাওযালি ব! স্তালি ১৯৫৩ (কুমাঢাব) 
জাক ১৪৯৫, ২১২৭, ৩৭5৬, ৫২৪5, ৫৩১৫ 

৮৯০৪, ৮৯৮১ (ভুয়ো) 

জাগ। ( জায়গা ) ৫০১ 

শীগ্রত দেবতা ১৪৬২ 

জাঙ।ল ১৫২৭ 

জাড, লাইড দৃষ্টবা 
কাঠা ৮৭১৭ 
জাড় ১৭৯৩, ২*৬২। ৩১১৩১ ৩৪৯৬, ৫৩৪১ 

জাড়কাটা ২৭৬২ 

রাত ১৬১০৭ ১৭৪০, ২৩৯৮ (নেড়ে) ২৪২৭ 

€ গলায়-দড়ে 0) ২৭৮৬, ২৮০১৯ ৩৩৭৬ 

(নেড়ে), ৩৪*৭-৯, 5৪১৭ (কাক), ৩৪১৩- 

১৪, ৩9৪১৮০২*, ৩৪৬৮ (বাটা চডানো )। 

বাংল৷ প্রবাদ 

৩৬৮১ ( হোড়েল ), ৫২৫২, ৯৩৮৪, ৬৯২৬ 

(পাকা ), ৭৬২ (হারালে ), ৭১৮৫ ওম 

( নষ্ট ), ৭৯৪৭, ৮৮৫৫, ৪০৪৪ 

জাঁঠ ভাত ৬১৯৯-৬২*৭ 

জাতের ভয় ৫৫৮২ 
জাতে বিচার ২১৮৭, ৩৩৭৫ 

লেতেধ দোয় ৩৯১২, 8৪৮2 

জাত নই ১০৫৫ 
জাত-গয়লা ৩৪১২ 

জাত মারা ৭৪৫ 

জাত ভিখারি ৩৪১৩ 
জাতের বাবা ৬৯৭১ 

ভ( তব খেটা ৮৯৩৫ 

জাহযাওয। ১২৬২, 

৩৭১১, ৫১০৩, ৫৪৯৩ 

জাওতধ)বসা ৩১১৫, ১৮২৮ 

জাত 

জী ২১১১ ৫১৭৯, ৫৯৩২ ৬১০১ ৯২১৬ 

জাতিখুল ১১৮৭ 
জতা, (যাহা প্র ) 5৯৬৪ 

চান ৩২7৭ ১১১১ 

গান বাচ্চা ৩৭৩ ৩ 
জানাজানি ১০৫১ 
লা 58২৯৭ * 

ভব আলি ৫৭৭২ 
জানব ৩৪৩০ 

জাম ৫৩৭) ৫৫১, ৭৮৯৫ 

জীমদানি ৩৮৯৭ 

জামকন ৫ 5৭ 

লামা ৩৯৮৮, ৫১৮৩) ৫৩৫৭, ৭৬৪৮ 

জাম ওয়ালা ৭৯৩৪ 

জামাই ( ঘবঙ্জামাই "ষ্ঠবা ) ২৬০১ ১৮৬৪, ২১৫৯ 
৯৬৮৫, ৯৬৮৭; ২৮৮৭ (ভূত) ৩২১৭, 

৩৩৪২, ৩৪৩৪-৪৭১ ৪২৫, ৪২১২, ৫*০৫, 

৬৭০৮, ৭০৭৯৮) ৭৫৮৯ (ফুলনীর ), ৭ ১2৩, 

৮০২৯, ৮৩২৯১৮১৮৮৮৫) ৮৯১৩) ৮৯৫৩ ০ 

জামাই-আ।দদর ৩৪১১, ৮৭৩০ 

জামাই মেয়ে (বমি) ২২৮০, ৩৪৩৭-৩৮। ৩৫ ৩৮ 

৫৯৯০) ৬৩৯১, 9১৪৬, ৭৬৬৭, ৮৯১৪ 

জামাইয়ের বেটা 1গ২৩ 
জামাইয়েব ভাই ৪৭*-৪১ 
জামিন ২৪৪৬, ৩৯৮২ 

২২৬০*৯১, ৬৩০৪ 

ভাব ১৫০৫) 23১৭ 
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জামীর ৩৪৯৭ 

জায়গা ৯৫৭ ৫২, ৩৪৪৬, ৫১২৮ 

জাব ৪৫৮৯, ৭১৩৩, ৭১৮০ 

জারি ৪৬৮৪, ৫৩১৫ 
জারিজুরি ১৩৮ 
আল ৫৭৪২, ৬৭/৬ ( খোনা ) ৮৭৮০ 

জাল হেড়। ৩৪৪৭ ৫১৫. ৫৪+১ 
ভাল দড। ১৭ এ 

শ্রাপ ফেলা ৭৬১, ৮৫৪ ৩৩২৯ 

তাল মা ২+১ 

জাল পড়া ১৯২ 

জালি জাওয়ালি দ্রগুবা 
মাহাজ ৩৪৪৮ ৫২ 

গাহা শব খবব ১৮ 
জিওন কাঠি ১৪৫ ৩ 
জিজিব ৮.৫ 

লি? 8 লা * ঠি ৪৪৭৬ 

লিন ২৮৯০, ৮৬৮৬ 

দিনিস ১ ১( ধড়িব ) ৮৭২৭ (ভা) 

ভিব ১৩৩৩ 5৪৫8 ৫৫) ৭5 ৬(০বা) *০৫০ 

ভিষাবা ৪৩৩৭ 

জিবা ভব ২৯ «৭ *৮৭ * 

জিল ৫৩৩৩ 

জিটাপি ৩৪৭৮ 58৫৬ 

জিহ্বা ৪৫৭ 

ছিহবা মেলা ২৫৬ 
জীব ৩৪৫৮ ৫৯ ৪৮৩৩ ৭৩৪৩ ৯০৪২ 

জাব শিব ৬৭২০ 
জাবণ ক্ষয় ৮৭৯৪ ৯৫ 

জীযন্ু ১৪৬০ ৬৩ 

জীয়ান্ত মরা ৮৭ ৪৬৩১ 

জাতি ৭৭৭৬ 
ভুড়ি ৫৫১৭ 
জুত ৪৬৭৫ 

জুতা, জুতা ৯৯৮, ২১৩২ ৩৪৬৪ ৬০, 

৬৬৯২১ ৬৮৪২ ৭৩৪০) 4৬১৮১ ৭৯৫৭ 

ভুত খাওয়। ৯১০৮৯, ১৯৫১ 

জুতো দান ২৩৯২ 

জুতার বাড়ি ৬৭৫১ 

ভুতা সেলাই ৭৪৯ 

জুম্মা ৮২৪৪ 

জুয়ান, জোয়ান জব্য 

৩২০ ৫ 

৬৩৫৫৭ 

৯০৩ 

স্য্নাব ৩১২১ 

ভুলনুলু ৪5৯ 

জুলসুলুচ ২৭০৭ 
জলপি ৭5৩ 

"ঠী, জিঠি (টিকটিকি ) ৭৭১৪ ৮৫৯৭ 
ভ্রেদ, লি জষ্টব্য 
জেম্দড়া ১৬১২ 

চেরবাব ১৯১০ ৩৭৯৯৯ 

চোলশ ১৭৬ ৩৪৭০ ৭৫৩২। ৮৭৮৩ 

লোলব টিটি 2৪৫০১ ৩৪৫২, ৫৬৪৫ 

(লা লব পা ১১৭১ 

হেস্লব স্টাডি ৩৪৭১ 
তেন লোন দষব। 
চো ৩১৮৮, ৭০৪, ৯৩৬৩ ৭৮০১ 

৫ল (যোব) ৯৫৩ ৩৪৮২, ৬৭৫৮ 

চেক "১১৩ ( ছ্িন্) ৩৩০৪, ৩৪৭৮ ৭৫ 

লোঁকা ৩৭ ৩০ 

চো[গড ৮১৮৩ 

শো ব স্পোচ্চাবি ৬৬ ৩৭৭৮ 
লোচ্চব্ব বাড়া ৯৬৬ 

লে।ছনা 5৪৭৬ 

হে ংশ্রা ৪5৫ 

লেডা(য়ম) ৫৭২ ৮৭১ ২৮৩২ ৩৩ ৩৪৭৭ 

(2) ৩৪৭৮ (পায়বা) ৩৬৪৬ (পাঠা) 

৮০৭৫ 

জোড়া শোঢা ৭০৫০ 

7৮ তা দেওয়া ২০ ১ 

জোড়া লাগা ১৩৮২ ১ 

শৌোশা ১১১৩ 

ভেোনাকি ২৮৯৩ £১১৩ 

জোনাকি পৌকা ১৩৬, ২৯৭৪, ৩৪৭৯ ৮০ ৬৪০৬ 

ভোযান, জুযাঁন ৩১০৬, ৪৮১৬, ৫৩২২ (রশড), 
৮০৭৭ 

জোঁষ[শি ৮৫৬৪ 
জোধাৰ ৩৪৮৫ ৮৬, ৪১৯৪, ৫৯৪২ ৬৬১০ 

জোয়াৰ ভাট। ৩৪৮৩ ৮৪ 

জৌয়াবে পানি ৭৪৯৮ 

জোয়াল ১৩৬৭ 

৮ |[ব ২৪৬১৭, ২৫০৭, ৩৪৮৭-৮৮; ৫৬১৩ 

(বাতাসের ) ৬৬২৫ (মীডিব), ৭১৪৫) 

৭২১২, ৭৩০১ (কম) ৮২৩৯ 

জোর জবব ১১৫৫ 

১১ ৩২৭০ ১১৬০ 



৯০৪ 

জোরনত্ত ৮৮১ 

জোবের লাঠি ৩৪৮৮, ৭৬৫৮ 

জোলা। ৯১৬৫৩) ১৭২৯৯ ৩৪৮২, ৩৪৮৯ 

জোলাপ হ৭৩৪। ৩৩৭৮) ৩৪৯৪ 

লৌ ঘাব ৩৪৯১ 

জ্আাতি ৩৯৩৪ 

জ্ঞাতিশত্র ৩৪৯২ ৯৪, ৬৭৮৬ 

জ্ঞাতিব হাড়ি ফেলান ৫*৭ 
হান ১৮, ৯৭৬, ১২৫৪, ২৮৫৬) ৪১১৮, ৪৬১৬, 

8৪৬৯, ৬৪৯৩, ৭১১৩, ৮5৪৪) ৮৪৭০) 

৮৮৪৭, ৮৯১৫ 

জ্ঞানবান্ ২৬, ৪১৭ 

জ্ঞান হওয়া ২৪-২৫ 

জ্ঞানী, গেয়ানী আব 
ভোঠ] ১২১৫, ৩৩৫৬ 

জোঠী খুড়ী ৬১৮৪ 
জোষ্ট ৩৪৭৩, ৪২১৬ € বেটা) 

জেট ১৭৬৪, ১৮৪৬ 

জেতিষা ৭৩৬৯ 
জ্বব ১৫৩৭, ২৩১৮) ১৭১৮, ২৭৬১১ ২৭৯০) 

৩৪৯৫-৯৬, ৩৪৯৪৯, ৩৬১৭, ৪৮৬৩, ৫৮৩০, 

৬২৮২, ০৬৩৫, ৮৮5১১ ৮৮৭৭, ৮৮৯৫) চাইনি 

জকষা, জ্ববো ৩৪৯৭, ৩৫০১, ৩৫০২-৩ 

ছব পরব ৯৬৭, ৩৪৯৮১ ৩৫০ ০ 

অরলিকাব ৫৯১৮ 
জব বিচ্ছেদ ৬৪৫৪ 
আল ১৮১৯, ৪৪১৪, 8৪৪১৬, ৬১৩১০ ৬৯৯৪ 

আলা ৯৩,৫৯৬ ১০৭৮৭ ৮৮, ২৫০৮ (গায়েব), 

৩২৮৯, ৩৫৪২, ৩৫৫২, ৩৫৬৭, 

৩৮৭০) ৬০০০ € রোগের )) ৭৮৭১১ ৭৮৯ 

৩৫০৫, 

ঝাকমধ ৫১১৬ 

ঝকসারি ৩১৫৯, 2৫০৮ 

নার্দি ৭৭০৫ 

ঝগড় ৫১৯৪ 

বগা ২৬৭৮, ১৫১৫, 8৮৪৮) ৫২৬৭, 

৬৭১০১ ৮১৯১১ 9০9৭ 

ঝগডা্বাটি ১০০৯ 
ঝগভাটে ৩৫১৭+১১ 
কউ ৭৫১, ১৪৮৮১ ২৪৮৭, 

৪৪০৮) ৭৩৫৪) ৭৮৯ 

ঝড় গা! ২১৬ 

৩৩০) 

৩৫১৩-২৪, ৩৭৭৬) 

রাংল। প্রবাদ 

ঝাড় জল ৪২৮৭ 

ঝড বর্ষা ৮৯৩ 

নড়ে উডীন ৪২ 

ঝড়ে ভাঁহা ৭৭৩, ৫৪২৪ 

ঝনবাণ্ ৪8৪৭৯, ৭৮৭৫১ ন০৯৩ 

শালিক ৮৯৮৯ 

নাবঝর ২৯৭৯ 

বরঝরে 8৮৪১ 

সাবা ১৩১, ২৩৭৩ 

সক ৩৫২১ ২৩ 

ঝা ৫৪২১ 

ঝি ৩৫২৪ 
ঝাটকা ৩৫৭৬ 

ঝট ৭৪২৯ 

টা, সেটা (কপালে জটব্যে ) 5৩৩১ ( হাডীব ), 
৩৫৯১৫, 2৬৩৩, ৪০৭৯ ৭৯৬৩ 

টা পাও্তয ৩5৩২) ৫৮৭৮ 
নং [ঢা মালা ১২১৬ 

কাটা লাগি ৭৩১১১ ৭৭৫» 

ঝঢাব বাঠি ১৩ ৩ ৭১৭০ ৮৭৩১১ ৮২৮০ 

ঝ[টাব মুডি ৩০৪৮ 
বাঁডি ২১৪৭, ৩৫৬৬ (উচ্ছ্র), 

৫৭৭৪ ( বাশ), ৭৩৩৩, ৭৩৪৫ (নাশের ), 

৭৫০৯, ৮৭৪৮ 

বাত মুলে তল? 
ল(দব বাশ ৯৫৪১ 5৩৪০১ 5৫২৮ (কপ্সি) 

ঝাড় বুগা ৩৫২৭ 

নাডবাতি, ঝাড় 5৫৩০১ ৬৪৯৬ 
সাডানাটি ৪৩৮৯ 
ঝাল, ঝে তলা ২২৭৮, ৩০০৪, ৩০৬৯, ৭০৪৩ 
কানু ১৩০৭ 

ন'[প ৫৬৮১, ৫৯৬২ 

4"[পঠা ২৮২৪ 
ঝা পাশ ২৪ ৬৫ 

বাপি ১৫১২ 
বাম ৪৫২১৯ ( ঘষ! 

ঝানা ১১১৪ (হলো) 
ঝারি ১৩৬, ২৫, উ (চোখ ), ৮৬৪৩ 
কল ( -ঝালি) আঁ৩২ 

ঝাল ৩৮৭, ১৪৩১, ৮২৪৯, ১৮৩৪) ৩৫৩৩; ৩৫৪৬, 

৩৫৪৯, ৩৭৫৬ 8৩৯১৪ 8৬৯৪, ৫৩৯৯, 
৬২৬৬) ৮২২৪ 7 
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ঝাল থাওয়। ৪৯৩৪, ৬৬৯৪ 

ঝালেব গাদা ৪৭৮১ 
বালাপ[লা ৭৮৩, ৪৫১৩ 

নি (মাঝি, বউ, বাপ ঝি জব ) ৮৮, 
৭০০, ৮৭৭, ২৬৬৪ € গৌবী ), ৩৫৩৫ (জব্দ), 
৩৫৪১-৬৩) ৪৭০১১ ৫৮৫১ ( ন?), ৬১১৫) 

৭১৪৭ ৮৪৭১ € আদাবর ), ৮৮৯৮ 

শি জামাই, জামাই ঝি ভন 
শি পৃত ৩৫৪১৪ ৫১৬৩২) /৮ৎ০৩ 

শি ব্, বউ জব 
নি (দামী অর্থে) ৭৮৭৩ 

ঝিকর ৯৫৫ 
বিধবে ওঠা ২৭৬৬ 

ঝিবুট ১৯৫৮ ( পাকা) 
খিএে। 5৫ ১৬১ ৪৬৭৩ 

লিণে। হল 2৫5৭) ৬০৫৫ 

বিঞে ভাজা ৯৬৮১ ৬১৭, 

নিনুক ০৫১১, 2৫৩৯, ৮১৬৭ 

ঝাকি ৮৭-৮ 

ঝুট, ঝুণী, ঝুন91 

ঝডি ৭৫৪, ৪০৮৩, ৬২৮৯৪ ৭১০৫ 

ঝানে। ৪৪৪৮, ৫৬৪৭ 

পি ১৬৮০ 

ঝুমকা ১৩২৪ 

ঝবঝাবে মাপন ৮৮০ 
ঝালি, ঝোলা ১৩৮৮১ ২৯০৬১ ৪৬৮৭) ৫2১৮ ১৬ 

( ফকিবেব ), ৬০-৫ €বোদল ), ৬৯৮৮ 
€(ভিক্ষাৰ ) 

ঝুলি কাগ। ৮১৫৫ 
ঝোঁক ঝ্দি ৩২৯১ 

ঝোঁড়া ৭০০ 
১ল]প ৩৫৪৪, ৩৬৩১১ ৩৭৮০ 

নঝোবু ২৭২, ২৩৭০ 

ঝোল ১৪৩৭ (বুদ্ধি), ১৮৭১ (পাঢশীকেব ), 

১১৪৭ ( খল্নেব ), ২৬২৮, ৩০৭১ (খল্সেব), 

৩৬৭, 

১৭৭৯) ১৩১৫১ ৩৬৫ 

৩৫৪৫-৪৭, ৫০০০ (রাধা), ৭০৪৬ 

(বাঙ্তনের ), ৭২৭১ €শিওি মাছের ), 
৭৩৫৫ (বাঞ্জন ), ৭৯৬৭-৬৮, ৮৯৬৮ 

(শুটকির) 
ঝোল টানা ৪২৫ 
ঝোল, তত পাবোলেব ১৭ 
ঝৌলে ভাতে ৪৩৯১ ১২৬৭ 

৫৮ 

৪০৫ 

টক ১৪৩৮, ১৪৩১ (আমানি ), ৩৫ ৩, ৩৫৪৮- 

৫২৪ ৫০৯৭, ৫৬৬৬ (খাওয়া ), ৬৮১৪ 

?ক ঘোল ৪৬১৬, ৩৫৪১) ৭৪১১ 

টহ্ব ৬২০৪ (বুঢা) 
ক্ষ ৩০৪৯ 

টনক, টনব 

( কথায় ) 
টনটন ৯০১, 

টল্মল ৫১৪৭ 
টল। ১৩৪০ 

উস ১২১৭০, ৩৫৫৩ 

টসগসাশি ৭৫০০ 
ঢাক 5০৫১১ ৩৫৫৪) ৮৪৯৭ 

ক চল ৬৪৯৭, ৮১৯৭ 

ট।বশ। ১ ৯২৭ ৬৫৪২ ৪৩ 

ঢাকা (লাখ দগ্ছবা) ৭৪৪8, ৯৫৬ ৫৭) ১১৫৩, 

১৩৬৬ (হাতে), ১৩৭০, ১৪২৭ 

(বড্ড), ১৮১১১ ১৮৩৭) ২২০৮, ২৫৯০) 

২১১৪, ২৮১১ €পণেব ) ৩৮২৬ ( ঘুষেব ), 
৩৫৫৫ ৭৩, "৮৩৪, ৫১২৭ (ন্), ৫৪৮৮, 

৬৮৯৩ (মেকি), ৬৯১১ (মেয়েবেচা ), 
১৪৮ (টেকে), ৭৪২৬, ৭৫৪৬ (বা€), 

৭৭৪১-৪২ (লাগে), (লাখ), 

৭৮৭৫ € ঠনসন ), ৮৬০- €(হাজাব ), ৮৯২০ 

ঢবাগযালা ৭৭৮৩ 

ঢাক পয়সা কডি * 
ঢাকাব পু ট।ল ১৩৭১ 
ট)।কশাল *৬২৩৭ 
টাঙ্ুন ঘোড়া ৩৫৭ 
টাঙ্গি "৮০৮ 

ট।ট ৩৫৭৭ 

টাটকা ৩৫৭৬ 

টাটি ৪৪৩২) ৫৫৬৭১ ৫৬২৭ 

টান্ ১৯৮, ১৭১৯, ২৫৮১ € হেচকা), ২৬৪৪, 
৩৫৭৮ € দড়ি), ৪৭৮৫ (কথায়), ৬৫১৮ 

€ মহতেব ), ৭১৩২, ৭৭৩০ (কাছায় ), 
৭৮৫৬, ৭৯০৬ € পবাণেব 

»।শাটানি ১২১০১ ৪৫৪৮, ৮১০৯, ৯৮৭৭ 

টাষে-টায়ে ২৮৩৪ 
টিকটিকি ৩৫৮১, ৬৫২৯, ৮৫৪৮ 

টিকি ৩০৪৯ 
টিকে ২৭০০, ৩৫৮২) ৮৮৫৮ 

৪২০৪, ৬১৩১ ( নড়া)॥ ৮৮০৫ 

১৩৯১, 

৭৭৩৭ 

৭৩৬) ৫০৬০ 



৯০৩৬ 

টিটির পাখী ৩৫৮৩ 

টিন ৭২৫৫ 

টিপ, ৬৪৭০৪, ৭১৬৭ (ফৌঁড) 
টিপমীর। ৩৫৮৭ 

টিপটিপ, ১৩৭১ ২১৮। ৩৫৮৪ 

টিপ, টাপ ৩৫৮৬ 
টিপটিপা। ৩৫৮৫, ৫৭৪২ 

টিপি-টিপি' টিপে-টিপে ৪৬৯৯ 

টিয়!, টিয়ে ৩৫২২, ৫৯৫১, ৬৯৪৩ 

টুকটা্চ ৯৭১৭ 

টুকণি ৬০৬৯, ৮৫৫৮) ৮৭২৮ (হাতত ) 

টুকরা, টুঁকবো। ৩২৯৮) ৬৭৬৯ 

টুকাটুকা ৮১৮৫ 

টুনট্রনি ৩৫৮৮ 

ট্না ৩৫৮৯ 

টপ তুজজ ৩৫৯, 

টুপি ২১০২ 

টরপিওয়াল। ১৭১৪ 

ট্রি ৬৪০ %১১৪২ 

টুপি ২৭১৪ 

টেও-টেও ১৫১ 
টেক ৬৯৪, ২৯০৮ 

টেক (কটিৰ কপড ) ৪৮5৬, ৫০৯) ৬৭০১ 

ঢেকে কড়ি ৩৮৬৯ 
টেকে টাকা ৭১৪৮, 

"ট্রেকো ১৩৯২, ৩৫৯১৪ ৬৪৭৭ 

টেকা ৭৩৬, ৭৪৫) ৩৫৭২ 

টেছরা ৩০৩০৪ ৮০৪৭ 

হেঁঢা কথা ৫৪৩০ 

ঠেনা (পৌদে দৃষ্টবা ) 8১১৪ ৯৪২) ১৮০০৯ ৪৪ ৩৩ 
৫৭৭৯) ৬৭5৭) “১৭৩ 

টেপা মোড়ল 2৫58 

টেপা ৮৫৯৮ 

টেবে। গালি 9৭৫ 

টেস্গোপাল ৪১১২ 
টেমটেমি ৯৯৪৪ 

টেব ০৭৫৮) ৩ ৬৫ 
টেরা ২৫৫৭, ৩৫৯৫, ৫০৯৩ 

টেবরি, টেডি ৩০৪৫, ৩৫৯৫, ৫৬৯৪ 

টেসো ৩৫৫১ 

টোক্না €৩৭৫ 

টোক1 ( আঘাত ) ২৫৯০, ৮৬৩৭ 

বাংল! প্রবাদ 

টৌকা (পাতার চাতা ) ২৭০৪, ৩৫৯৬, ৭৩৫৪ 

টোপ, গেল! ৬৬০ * 

টোপ. ফেল] ৯৫৫, ৩৫৯৭ 

টোপর ৫৪৫১ ( নোনার ) 

টোল ক্েলা ৫৪৬ 

পুরান টোল ৫১৭৮, ৭৫০ ০ 

টাশ-ট)শ ৫২৫ 

ঠক ৩৫৯৯-৩১০, 

ঠকচাচা ৩৫৯৮ 
ঠাকেব গোড়া ১৮০৩, ৬৭৬৭ 

ইকঠকি ১৭১৪ 

ঠঠক।লে ১৩৯৩ 
ঠগ ৩১ 

$গেব গুব ৯৬৪ 
ঠন্তন 2৩০১, ৫৬১১, ৫৭৮০৪ 

চমক ১৮৫৫১ ৩5১৮৪ ৪৫ 58, ৭৬,৭ ( বসেব) 
ঠাই 2৫, 85৮) ১১ ৯৭, 

১৩০২, ৩৯৮১ (তিন), ১০ ০। 

৭৮৭৫1 ৭৭৮০৩ 

"১৭৭ ৩250) ৩৫৭5, 

৫৩১১) 
রর &. 

৫5১5৪ ৬২৭৮৪ ৬৮২১৪ ৮৪৩০ (কাঠিন ) 

৬৩২ ৩৮৮০০ 

ঠই ভাত, ভাত দ্গনা 

ঠেয়েদচ ৬১৬৩১ ৪ 
ঠাঝকণ, ৩৮ 5০) ১৬০৩ ১৯ ১৮৭৩) ৬২৫১১ ৮৭৪১ 

লে ্ 

ঠুব ৯৭৪, ৫৭৮ ৫৭, ৫৯৩, ৬৪১) ৮৩৮৪ 

৯৯১ (বাপের ১০১১৭ ১০৭৬ (মাথার) 
১১৫৯) ১১৫৭ (ভাগের) ২৩ :৭ধ-৩৮, 

০৬৫৯ ( গে।সাং ), ১৬%৫-৮) ৩৪১০ ৩৬১১, 

৩৪১৬, ৩৮৪২, ৩৯০৮, ৫৮5৬ (পুবোহিহ), 
১২৫৩ ৩৫৮০, ৩১৫০ 

ঠাকৃব কুকুর, কুঝুর ছষ্টুবা 
ঠাকুরঘব ১৩৭, ৭৬৫৯, ৮৯৪৯ 

ঠ।কুরজ।মাই ৩১০৯ 

ধকুরঝি ১২৩৩, ১৫৬৪, ৩৬০৭, ৫৩৭৯, ৫৪৯৫, 

৬২৫০) ৭২০৭ 1 

ঠাকুর ঠাকুবাণী ১১৫৪ 

ঠাকুর দাদা ৪৫৯৫) ৮২ ৩ 

ঠাকুরবাচী ১৫৮৪, ৩৬৯১ 

ঠাকুর বাঁধি ১৫২৯ 

ঠাকুরাণী ১*৭৮ ( একাঁদশীর ), ৬২২৪ 
ঠাঁকুবালি ৩৬১৪ 

ঠাকুরের ক্ষেত ৭৯৮৮ 
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ঠট ৩২৯) ১৮৫১ (মুখের), ১১৮৯, 
৫৭৭৮, ৫৯০৪) ৭৫৯০) 8৮৩৫৩ 

ঠাটঠমক ৩৬১৫ 

ঠার্টেপাটে ৮৯১৭ 

ঠাণ্ড। (দুধ ) ৩5০৫॥ ৩৭৪৩ 
ঠায় ৭০৫৪ 
ঠার ২৭৯, ১৪২১, ৫৮৯৫ 

ঠরাঠারি ১১২৫, ৩৩১৭ 
ঠারে-ঠোরে ৩৬১৮ 
ঠারে ঠুরে ৩৬১৯ 
ঠাস করে ৬১৯৭ 

ঠিক, ঠিকানা ২৪ ৬৩ 

ঠিকা, ঠিকে ১২০) ১ ১৪) ৩৬২১ ৮৮৫৮ 

ঠিকে ভুল ৪৭২৭ 

ঠিকু্জি কুষ্টি ৪৫৮৪ 
ঠুকঠাক ৮৪ ৩৯ 

£বঠুকৃশি ৮৪ 5৬ 

£খঃব ঠাকবে ৩৬০৯ 

ঠুটা, ঠটে। ৭৭৮ 5৬৯৩ ২৪, ৮৮৫০ 
ঠনাকাব ল্যথ! ১.৪ 
ঠেক7%কি ৯৫৩ 
গেকা,বগেঙ্গাবে ৩৩২৭ 

ঠঙ্| ৬৪৭৭ 

ঠেঙ্গাচ ৩৬৩১ 

ঠে৪, ঠ]1উ ১১০০, ১৮৮৮) ২৯৪০) ৩৪০৬, ৫৬৫৬) 

৫৯৭৭) ৭২৯৭, ৮৬৩২ € হো ) 

ঠেল-গু তা ১০১৫, ৪৭৯৭ 

ঠেঁট] ৩৩৩২ ৩৩ 

ঠেলা ০১৫৯, ৩৬৩৫-৩৬, ৫৬০ ৭ 

ঠেলাঠেলি ৩৬৩৪ 

ঠেস্ ৮৭১৪ 

ঠোকব, ঠোকর ৯৯৯৫, ৮০৭৯, ৮৬৮৫ 

ঠোকাঠুকি *৯৫২ 
ঠোট ১৯১৮, ২৮০৩, ৩৩০২, ৩৬৩৯-৪০১ ৫০ ১ 

ঠোটকাটা। ৩৬৩৮, ৮৯২১ 
ঠেটে আল্ত। ৫২২৮ 

ঠোনা ১৮৬১ (গালে) 

ভগ (ডগা ) ৫৩৪৭ ( লাউয়েব ) 
ডগ অগ, ৬২৪৪ 

ডগা ৩৩১৮, ৪৩৮৯ ( কুলোর ) 

উদ্ধা ৫৫৩৮ 

2৬-৬, 

৯০৭ 

ডবল পয়সা ৩১৪১ 

চচ্থল্ ১৪২ 

ডব ১৪২৩, ১৮৬৯-৭০ ( কিলের ) ১১৭৪, ৩৪৯৬, 

2৮৪৩ ৩৯১১, 8৮৮৩) ৭২৪১-৪২, ৭৫৭৭, 

৭৭৫৭, ৮০৩৩) ৮৯০৬ 

রান ১৮৪১, ৩১৬০১ ৩৪৯৫১ ৫৪১১, ৯৭৫) 
৮৫৮৩ 

৬বপানি ৫১০ 
উহ] ৬নন৬ 

ডউন-হাতি বাও-ভাতি ৪৮১৮ 
চাহান বায়ে (বা বামে) ৩৬৪২-৪৬ ৬১২২, 

৮১৮২, 

ফান ঠাত ৫৪৩০ 

ভান ভত ৰা হা৬ ৩০৮২, ৬১২৯ 

ডাইন ডা'ন, ভাহনী ২৭৪৯, ৩৬৫৫-৫৮) ৬৭৩০) 

৭৫৮৪ ( বাজার মা), ৮৮৯০ 

ডান, হেল গাওয়ার ৩২৮২ ৩৩৪৮) ৬৭৭৮ 

ডানঞাড়া ১২৮৩ 

ডাহল, ডান ছষ্বা 
ডাও ৬৫১ 

"ক ৯৫৫, ৩৬৫০১ ৪৫৪৪) ৮১২৬ ৮১৭৩, ৮১৭৬ 

ডাক গোযাল ২৮৭২ 

ডাকের বচন 2৬, ৮৩ 

৮৬৩) ৮৬৬ ১২৭১) ১৭৬৪, ২৪৪৩ ২৮৭৭, 

৩০৮৮, ৩০২১-২২১৪ ৩১৮৭, ৩৩৭৯) ৬৬৪৪, 

১৩৩, ৩৮৮,৪১৫ ৭৯০২ 

৩০৭৬, ৪২৪৮ 8৩৯৫১ ৪৫১১, ৪৫৩৮, ৪৫৮৯) 

৪৩৮৩১ 84০২৯, প্ু২ণ ৭৪৮৭৩ ১৯৪৫, ৫০৪৭ 

৫২৯৮) ৫৪২১, ৫১৮৫, ৫৬৬৯, ৫৮১৮) ৫৯০৯, 

৬১৭২, ৬৭৫৮, 

৬৭৭১-৭১, ৬৭৮০১ ৬৭৮৩, ৭০৩১) ৭১৩৩; 

৩৩৫০) ৬৬৭১ ৬৫৩০) 

৭১৮০, ৭৩৬৯, ৭8৯৩, ৭৬০৫) ৭৯৩৮, ৭৯৮১, 

৮৩৮৯) ৮৫২১, ৮৫৬৪, ৮৫৯৭) ৮৯৮৩ 

চাকাত ১২৭৩ ৩১১২ 

ডাকাতি ১৯৮২, ৪১২৩ 

ডাকিনী ১৭১০, ৫৩৭৮ 

ডাক্তারি ৩৩৭৮ 
ডাগর ১৫৭, ১১৪০, ২০৭৫ ৩০৪৭ ( খোৌঁপ1), 

৪৩৭৫ € আডি ), ৬২০২ € পেউ) 
ডাঙ্গী, ডাহা, ডেডা ১২২০, ১২৮৯, *১৮৪৪ 

(শুকনো ), ৩৩৮৬, ৩৩৯৬) ৩৪৪৭) 8৫৪৮৪ 

৬৯৫৬ (কনো), ৭৯৪১-৪৩ (শুকনো) 

ডশটাঁ, উট ৪,২১, ৫৭৯৩ 
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ডান, ডাইন ড্র 
ডানপাটে *১৬৬১ 

ডানা ৮*৪, ৩৩৫৪ (কাটা) 
ডাবা ৫১৯৯ 

ডারপাড় *৩৬৬১ 

ডাল (ডাইল, চাল ছষ্টব) ১১১৭ (মশ্ব), 
১৫৭৯, ৩২২৫। ৪৮৯২ € পবের ॥ ০১৯০ 

( পাতে ), ৭৭০৩ ( ঘৃতশৃচ্ঠ ), ৭৮৬৭, 
(বি) 

ডাল খিচুদী ২১৮) 
ডাল ভাত ৭৯৮৮ 

ডাল ভাত ১১৫৪ 

ডাল (গাছের) ৯৬৪৪ ৩১৫৯। ৫১০৯) 

৭৩$৬ (কাটা), ৭৩৮৭ (ভাঙে), 

€ শকন।) 
ভাল পানা ৮১৩৪ 

ভঁলহা ও ( কেশ) ৩৬৩০ 

ডালে খানে ৩৬৬১৪ ৩৮৪৮ 

ডালে চালে ৩৪৪ 
ডালে পান্ল ১০৪০ 
ডালা, ডালি ৬৩৯১ ১৭৮৭) ৭৬৭৩ 

ডাঁসা ১৫৪৩, ৩৫৯৫ 

ডি ২৮৮৬ 

ডিগর ৩৬৬১ 

ডিগরা *২৯০৪ 
ডিও, িউে ২০৪৪ (তালের ), ৩৪৫৭ (জেলেব 

৩৪৫২ € জেলের ) ৪৭৭৬ ৬৩৯৭। ৬৯৫ ৬ 

ডিম ১২৮৭ (কচ্ছপের), ১৪৯৯ (কাকেব), 
১৫৫৮ ( কাছিমের ), ২৮৪৭ (থেড।ব ), 

১৮৬৯ ( বাদ্ুভীব ), ৩৩৩৬ (পাধীর ), ৪৭৫৪ 

(কাঠেব), ৭৪৬৬ (সুরগীব), ৮৭৪৮ (পাখীব) 
ডুগডুণি ১৪৫, ৩৬৮৭, ৮৬২৫ 
ডুব ৩৬৫০, ৩৬৬১ ৩৭, ৩৭৫১ 

ডুব দিয়ে জল (বা পানি) খাওয়া ১০৭৮, 
৩৬৪৩ ৪৭ 

ডুমুর ৮৭১, ২২০৪ (গাছ), ৩৬৭২ (ফুল) 

দুমূর না ) তাপ এ 
ভুলি ৩৩৭৩, ৫৬৫৩, ৫৬৭৭ 

ডেওঢাবন। ৬১৯৫ 

ডেকা ১৬৫৫১ ৮২৯০৪) ৩৬৩১ 

ডেওডেডিয়ে ৪১৪৭ 
চেগর] ৩০৬৭ (ভাই ), ৫১৯৪ (কাক ) 

৭৮৭৩ 

৬৫৮৩) 

9০৮১ 

বাংল! প্রবাদ 

ডেড়ে ৭৫৫৩ 

ডে ফল, ডাঁও, ৬৫১, ৩৬৭৪ 

ডেযে, ওও ( পিপছে ) ২৫৪২, ৩৯৭৪ 
ডেলা ৫০৫২ 

ডেোকলা ৪৭৮২ 

ছে ৩০১১, ৩৪৪৭, ৪৪৬০ 

ডোবা *৬৩৭১ ৩৬৭৭, ৫৭৬৮, ৮৩০৪) 

ডেম ৫২৪ ৩৬৭৮, ৩৬৮০ (পণ্ডিত), ৩৬৮১, 

৩৬৮৩ (পু5), ৫৭৬৭ (কানা), ৭২১৮, 

৮৬৮৪ 

€ডোমেব চুবডি ১৬৮১ 

ডোম ডেোকল 2৬৭৯ 

দ্োমনী ৯২৭২ 
ছে।(ব ৭০০১ 

চোর কপনি 8৫৭ 

চাল ১৯৯৭ ৩৩৮৪) 23৫০ 

ড ম্ডেমিযে 5৩১ 

ডেক ঢব ৭৬৮৫ 

ঢকঢকনি ৫২৬ 
ঢ€ ৩৫০৮৫) ১৯১৮ ৭৫ ৮ 

9 0৩৬55 

ঢনদন ১৫৫৯) *৭৮ এ ৫ 

ঢপ ১৪৩৮ 

টপটল ৭৬৭০ 
ঢলা ঢা ৩১৮৫ 

ঢল্ঢল কী ১৭৪৬ 
ঢা ১৭৭৯, ১৬৭৫ ১৯৯৪৪) ৩৬৮৮ ৮৯; ৩৬৯ 

৩৬৯৮ ৩৭০১, ১৭২৮, ৬১১৬ (ভেড়া) 
ঢাক ঢোল ১৫৮৭, 2১৯৬ ৯৭ 

ঢাক বাজাবা নাজান ৪৭১ ১০৪৬৬) ১৭৩১১ ৩৬৯১- 

৯১, ৪৩৪০১ ৮৫৫১ 

ঢাক কাঠি ২৮৭৪, ৩৬৯৫, ৪৩৪১ 

ঢাকন ৩১৯০ 

ঢাকা ৪৭১। ২৭৯৭ 

ঢাকা ৬০৫৩ 

ঢাকাই কাজ ৫৭৮২ 

টাকাই শাড়ি ৪৭৩৪, রঃ 
ঢাকী ১৭৭৭, ৩৯৪) ৭২১৩ 

ঢাপের বি ৮৩৫5 

ঢাল ২১৯৩, ৩৭০৩ 

ঢালী ৭৬৮৪ 
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ঢাল ভুরওয়াল ১৭৬৭৯, ৩৭৭৬ 

টিকলে ৩৭ 
টিপ ৩৭০৪ 
টিপল! ৩০৪৭ 
টিপসী ২১৬১ 

ঠিখি ৩৭০৫ 
টিল( শিথিল ) ৬৬৫) ৩৭৭) ৩৭১০ 

টিল ৯৬৫। ৩৭ ১, ৩৭০৮ ঈ 

টিল মাবাবা ছেড়া ৮, ১৪৮, ১৫৪৬, ৬৩5১ 

ঢেউ ৩৪ 5৯, ৩৭১১-১৩, 3৭৭৮ 
টেকা ৩৭১৭ 

ঢেকাঁটেকি ৬৫৭১ 
কি ১১৫, ৩৪২ (মাঝের ), ৫5০) ৪৮৭, ৮ন২, 

১৭৩, (খবব) ১৭৬৮ 

€ খারব ), ৩৯৩০ (শুন) ৩৭১৮ ৩১, ৩৯৬৭, 

১৭ (নাবাদব) 
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তোতা ৯১১, ৩২৭৯ (পাখা ) ৩৮,৩ 

তোত। কাট" 5১৭ 

ঠচোত্ড। গাঁ ৫৪৮ ১৬১৭ 

হোবা ৬৯২৬ ৮৮০৭ 

তোযাজ কা ৬০৮ 

তোল। ( পরিমাণ ) ১৪ 5১ 

তোলা হাড়ি ) ৯৬৭ ৪৮১৮ 
তোমামাদ ৪৭৭৩ 

ঠণান্ড ৮৪০ 

ত্রিভুবন ৭৫৯ ৫৭৮২ 

ত্রিপণ্ড ৩৯৩২ 
ত্রিভঙ্গ ৩৯২ 

জিবাত্র কৰা ২০৩১ 

ধ্িশঙ্ক ৩৯২৫ 

ত্রিসন্ধ।| ৬০৮৮ 

হবিত ৩৮০১ ৪০৪৭ 

থক দেওয়। ২৩৮৩ 

গম্থম্ ১২২৪ 

থুব ৫১২৭ 

থলি ৯৮, ৩৯২৫) ৫৭৪৯ 

থলে ৬১৩৬ 

পাকন ১০৫ 

থ[ন (কাপ) "৭৬১ 
থান (স্থান ) 2৯৪০, ৩৯৪২-৪১ 
থান| ৩৯৪১১ ৪৬১৮) ৮৯৯৮ 

থপড, পাবড ৭৪০৯ 

ধাপ ৪১২ 
থাবা ৩৯৪৪। ৪৬৪৫, ৬০৩৯ ( বেরালের ), ৬৮৩২ 

বাংল। প্রবাদ 

থাবা-ধাবা ৫৪৩ 
ঘাল ৩৮৭৬, 

৮৮৩০ 

থল! ১৯১, ৩১৪৭-৪৯১ ৮৩৩৪ (ভাল্চব ) 

থালা বাসি ৩৯৪৬ 
পালায মালা -**« 

ধির ৭৬৯. 

থু ৪৭৭ ৭০০ 

খুচি ৭৯০৬ 

থুচণড়ি «৩৯৫৬ 

খু ৩৯৫২ ৬৮ ৭২৭৭ 

খুতু ছেশা ২১৩ 

থুপণ্ ২৯১৮০ 
খুন ১১৫ 

ধেবডামুণধ ৫ ৯৫ 

থৈ থে 5১ 

খোর ৩০৭৭ ৯৬৫৮ 

40 

থোনণ্চব বঞ্ছন 5৭ 

ধান ১৩হ- ৯555. ৬ 

ছে।া[ধুডি ৫৬৭৫ 
থোঢাথে তে ৫১৯১ 

(খ[শ1 ৯৫৭ 
পোপ 2,৩০৩ ৬৬ 

খেতাণে লা ৫১ 

৩৪৪৫, ৮৪৮২-৮৩ (লোনীর ) 

দ( অশ্গব ) ৮৬২১ 

দ' রক « ৩. ৫৯১০) ৩৯৮৭ ৮৩৮২ 

দং (চি ঢ দ্ধ দ্গুব ) ৫৯৭ 
৩০৫) ১৪৭? » ৭১০ 

১১৮৫) ইত 

৮২৮ ৩৫৬ 

(শযলার ) * ৫৮, ৩০৭৯) ৩৯,১ 
১৯১৯ (মোযেব) ৮৭১৭ 

১৭৭৩, 
৩৩৯৪ 28০ ও 

৮৮১৩ ৯০০১৬ 

দহ গাওয়া ৩৯৫৮ * ৪১০১ 
দই বাটা ২৮৪ ৃ 
ই মাবা ২১৮৯, ২১৮৩ ৫৩৬৩, ৭১৫৫ (নেপো), 

৭৯০% 

দরভায়র আাগা ১১৭১ 
দহস্যব গুণ ৫৬, 
দি ৩৬৪৪, ৬2৮২ 
দক্ষয্ত্ত ৩৯৩৬৪ 
দ্সিণ ৮১৩, ৩৯৬৭, ৫১৯৩, ৫৩০৭ 
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দক্ষিণ দুয়ায় ৭৮১5, ৯৩৭৮ 
দক্ষিণ বারী ৩৯ ৬৫ 

দক্ষিণমূখী পথ ২৬৬০ 
দক্ষিণা ৫৭১৪, ৫৭১৯, ৫৭২২, ৬৩৫৩, ৭৪৪১ 

দখনে ১২৯ 
দখিন ৮০৯, ৮2 

দর্খন বায় ৪৫১১ 
দখিন ( দর্ষিণ ) পাড়া ৫৯৫) ১৫১ 
দখল করা ৭১৫ 
দজ্জাল ৪৮১৭ 

দঢ় ১ ( অকাজে ) ১%, ৩৩৬ (আটেক।টে ), 
৩৩৭ €( আটেপিটে ) ১১০ কেছে) ১২১১, 

১৪৫৯ (ণামে) ১৯১১ (কাণ্ম), ১৯5৪ 

(ধানে )। ১১০১ (থেতে )। ২৩৪৬ (চোপাষ), 

২৪১৭; ২৭%২ (চোঁপায), ২১১১ (চোপায), 

(টাবাম), ৫৭৭৩ (কার), 

৬১৬১ (ঠেযে), ৬৬১৭, ৬৮৩৯ (মনে), 
৮০১১ (কি? ), ৮৩৮৩ € চোপায ), ৮৮২৫ 

দিডা ২৭৬, ১০৩৯ (হাঁ পায়ে), ৩২৩০, ৩৯৭৩ 
পড়িন১, 5৬১, ৬০৮ (খোপাবাবা ), 

5৭৫৭ ( চালপণ ), ৩৮১৩ ( বোেটব ), ৩ 

৯৭৩ ১৭৩৭ (নেয়া নব) ৫ ১৪ ৫৩৩৬ 
(পেটে) ৫৭১.) 1৮৪১  ঘব্বাবা ) 

( মঢাকে ) 

দটি-কলনা ৩৭৭১ 
দড়ি ছে'ডা ৩৫৭৮, ৩৭৯+০) ৩২৭২ 

দড়ি পাবান ৬০১ 
দণ্ড (শাস্তি) ৮৫৫, ৬৭১৭। 

€( গুৰ। ) 

দণ্ডমুণ্ড ৮৯৩৩ 
দণ্ড ( নময) ৩৯৭৪ 

দণ্ড পল ৪০২৭ 

দপ্তব ১১১৬, ২৬৬০ 

দহ ২৮৫৮ 

»৬হুধি, দুগ্ধ ৩৯৭৬ 

দধিমঙ্গল *৫৮৪২ 

দপ্ত (দত দ্রষ্টব্য )৮৮১, ১৬৫৯ (উহ্) 
দনতন্ক্ট ৩৯৭৭ 

দপ্তর ৭৬১১ 

দফর! গ।জ। ৩৯৭৮ 
দ্ধ ৩৯৭৯, ৫৭২৬, ৭৯৩০ 

দম (ওজন ) ৩৬৪১ 

৩৯৬৮ 

১০৩৭, 

4/ ১৯) 

৭৫১ 

৬৪৯৮, গ4১৪ 

৯১৩ 

দম ৩৯৮৯ 

দম লাগ।ন ৫৭৭ 
দম ঘোষ 2৯৮৪৭ 

দম্ক। হ্বান ১৭১, ১০৩৯ 

দখা ৩১৯৮ ৩-৮৩ 

দ্যা মায়া ৩৯৮১, ৮৯৭৮ 

দ্ব ৩৩৮৮ (ঘিযের ) ১৮১৯) ২৯৮৭ ( চালের ), 
৬৮৫০) ৬৮৬৭, ৮১৯১৫ ঘোড়াব) 

পবপান্ত ২৩৪ 

দবগা ১১৫৯) ৫১১৭ 

দবধছাব মঢা ৭১৮৭ 

দপ্চা ৩৯৮৮, ৪৬৪ « 

দবদ 5৭-) ১০১৯০) ১১১৭ 

১৭ ৩৬ 

৮৯৮৯, ৬৬০৭, ৬৭ 5০, 

দর্পণ ৮১, ৩৯৯ , ৫৬৪১ ৮৭৫৭ 

দপচাবা ৩৯৯১ 
দখনাব ১৩৪০ 5১৬, ৫৮৭, ৩৯৯৯-% ৩১ ৪৮৫০) 

৭১১৬) ৭৪১৮, ৭৯৯৬১ ৮৩১৫ 

দববেশ ২৫৫ ৩০৬, ৭৫৫৪ (নেডা) 

শন ১১৪ ৪১১৩ 

দশনা, - ১৭১ 
"বিদ ১১০১ ৩৬১৯ , দবিদা ৭৭-৮ 

দবিযা ১ ৭১, ৬ ৮৬১ ৭৭৯৭ 

দল ১৯৮৭১ 

দল ( জলা ত৭) ৩৯৯৪ 

দলেছন* 2৯৪৩ 

পলা ৫৮৩৫ 

দশ কা ৩৯৯৯, 6০০১ 

দশকনম্ম1! ৩৯৯৫ 

দশঠধ' ৩৯ ৬ 
দশ দশা ৫১৮১-৮৩ 
দশবাত ৪০০৩ 

পশডুছো! ৩৩৫৯ 

দশ] ১৮৯, ২৯৪৬ € বুবেব ), ৩৮৪৫) ৬৯৪৯, ৮৪৩৪ 

দশা ( সমাধি ) ২০১৬ 
দশী ৩১৯৬, ৮৩০৮ 

দুল ৭৬৬১ 

দৃশ্তি ৮৯৩২ 
দই ( ধাই ভরষ্টবা ) ৪০৯১, ৫২৮৮ 
দাও, দা ১৬০৯ (হাতে), ১৭২৩ ( কামারের ), 

৩৯২৮, ৪০২১ ৪০৯৪-৯৫) ৪৪০৯) ৪৮২৫ 

( কামাব ) 



৭১৪ 

দা কুমড়া ৪৭২২, ৪৮৮ 

দাও মারা ৪*১৯ 
দাওয়া মাড়। ৪*২০, ৫৬৫০ 
দাওয়াই ৮৮৫৩ 

দাওয়ালিয়া ২৮৫৩ 
দাগ ১৪৪০ (দেওয়া ), ১৭০৭, ৪২৯৮ ৮৩১৮ 

দাগাদাবি ৪২৩৩ 
দাগ দেওয়া ৫৭৪৪ 

দীঠাকুব ৪৯০ 
দাড় ৪৭৩২, ৮৪৮৪ (নোনাব) 

দাডকাক ৪১২৪, ৫৫$১, ৮৭৭১ 

দাড়া ৫*১৫-২৬ 

দাঁড়া গোপাল ১০২১ 
দডি (গৌোকফ জগ্টবা) «৫১৮, ১৯৩৯) ২০৮৫) 

৮২৬২৭ ( ছাঁগীব), ২৪৯৪ ( কলপদেওযা ), 
৪০৩০-৩১, ৫৪১৫, ৫৬৮৪ ( কান্চাপা ) 

৫৬৮৫ (পাজাভর1), ৫৬৯৩ (পাকনা ), 
৬০৭৩, ৬৬৩৭ (লন্ব), ৬৮৫৯ (্ো61), 

৭৯৯৫ ( মোর ), ৮৫৮৬, ৮৮০৫ (ঠিন্ুব) 

নাড়ি ওপড়ান ৫৮৯১ 

দাড়ি মুন ৬৫৯ 
দাড়ি চুল, চুল ডষ্টব্ 
ঈাডী ৩৮৩৪) ৪০২৭ 

দাত (দন্ত, হাঠী ডষ্টবা) ৫০, ৫৫২, 
( বুদ্ধি ) ২5৬৬, ২৬০৪, ৩১১৬ (পা), 

৩৩২৭ (ফোলা ), ৩৪৫৫ (জিন), ৩১৪০, 
৪০৩৫, ৪০৩৭-৪০১ ৪০৪৯-৪5, 8০৫৪-৫০, 

৪১৮৮৭, ৪৪৬১ (না), ৫১০৪, ৭৭৯৯ 

( কালে), ৮০১০) ৮৬দম। ৮৩৯১ (ভাহীর) 

পাত কত ৪০৩৩, ৪০৩৬, ৪০৪১, ৫৪৩৭, 9১৫১ 

দাত পড়া ৩০০২, ৪৯৭৫) ১১৭৭ 

দাত পিটকেল ১৫৩৩ 
দাতে বিষ ৭৭০৬ 

দাতের কান ৬০৮ 

দাতের গোড়া ৭১২৩ 

দাতের বল ৬৬২৫ 
ধাত-কডমতি ৪*৩৪ 

ধাতকপাটি ৪৭৯, ৮১৫, ৬৮৬০ 

দাতখামটি ১৬০৭, ৬৪৯২ 

বাচধিচুনি 4৬৫৫ 

দাত-গজা ৩০৮, 
দাত ছিরকুটি ৯৭, 

5৭৯৫ 

বাংল! প্রবাদ 

দত মাড়ি ৬২২ 
দৃতা ২০, ১৩৪৪ ২৮৩১) ৪০৪৫-৪ ৯ 

দ[ত] করণ ২০২৫, ৪০৪৪ 
দীভাল ৪৯৫০ ৫১, ৬৪০৯) ৬৬২৮ 

দীতে কাটা ১৯৩৬৯ 

হাঁ বুটো ৪০৫২ 

[তে দড়ি ৪৫৪ 

দীতে ছাতা ৮৬৫৯ 
দে নুন ৩৬০ 
দাত মিশি ১৩১১, ৪০৫৬ 

দাতের শু ডি ৪২১৯ 

দ্বীতেব বাছ্ি ৪০৫৭ 

দাত ( দেদে। প্রষ্ঠৰ ) ১৪৮৮) ৪০৫৮, ৬৫৫১ 

দাদ ( গতিশোধ ) 8০৫৯ 
দাদ] (বাপ দাদ। প্বা ) ৫৮৯১ ৫৯১, ৪০৬০-৭৫ 

৫৪6৪, ৭৯৩৮ ( গুণমণি ) ৮২২২ ( জাঁবে ) 
৮৪০৯১ ৮৮৪০ 

দাঁকী দিদি ৩৬১৮, ৪০৬৪ 
দান ঘখব ১৮৬৩ 

দাশাব চাহ ৭১১৬ 

দাদা (সাম্বাধনে) 

৮১৮৭ 

দান ৮5, ৫১5০ ১5৪৪, ১৪৫৮ (ত্রাঙ্গণ ) ১৪৭১ 

১৬৩৬১ (বাসনার ), ৩৮৮৮০ ২৮ 5১৮১ 8০৭? 

৪০৮৩ ৮৫; ৫৮১১, 

২০৬৪ ১৫, &*৮১। ৫৮১, 

8০৪৮, ৪০৮০, ৬৪০৮, 

৭১৫২, ৮৫২২ 

দান দক্ষিণ ৪০৭৭-৭৮ 

দানধ ।ন ১৯৯৩ 
দানলাগব 2৮১৬, ৫৫৬২১) চট তত 

দাললামগ্রী ৪০৭৭ 
দানা ( খোদার ) ৩৯৪২ 

দলা ১২৭, ৩০১১, ৮২২৯ 

দন] (বুদ্ধিমান ) ৪০৮১ 
দ|!নী ৪৮২, 2৪৮৪ 

দাপ ৩৩৬৩ 

দাপুশি ৭৯৩৮ 
দাম (মুলা) টা গ৩৫২ 
দাম ৮১৬৪৭, +₹৩৯২৪ 

দামডা গক ৬৬৯৭ দম! বাছুর ৮৪২১ 
দামাল ৩৩১০, ৪ ০৮৩ 
দায় ১৯০, ১২৪০, ২২৬৯, ৪৪৮৭, 

৪২৩৯, ৫৩৫৮, ৫৬৩৪) ৭৪৯), ৮০৯৩ 

৪ *৮৯-৯৩, 
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দায়ের ৪০৯৩ 

দ[রুচিনি ১২০৩ 
দাষোগ! ৪০৭৫ . দ(বোগাগিবি ৪৫১ 

দাল (ডাল )১১৮২ 

দালাল ৭৬১ 
দস ৭৫৫, ৪১০২ 

দানখত ৪৭৯৮ 

দাসত্ব চটে৩ 

দাঁসদ।সী ৭৭০, ৪১১৭, ৮৯৬১ 

দাসী ২১৫৬) ৩৫৫৫) 5৯৩৭, ৪০৯৯-৪১০১। ৫৩৭৩, 

৮০৯৪) ৮৭৪৬, ৮৯৪৯ 

দন্তে ২৭৫ 

দ|মের দাস ৭২৮৭ 

দিগগ্গ, দিগ ধিজয ৪১৫ 
দিশম্বর ১8৪6৩ 

দিগম্বর হংযাণ। -. ৬ 
দিদি ( দীদ| দষ্বা ) ১৩১১, ৯৫৬৯, ৪১০৮ 
দিদি দাদা, দাদ) সষ্টব্য 
ছ্িদি ( সঙ্গোধনে 0০৫৬, ১৩৮৮, ১৪ ৬১, ১১৩১ 

পিন ১৯৪৬ ৪১১৭ ১০) ৪১২১ ১৮, 5৫২৮) ৭০০৪) 
৮৪২৩ 

দিন গণ ৪১০৯ 

দিনগত ৪১১১ 

পিন বাত ১২৬৫) ১৩৩৪, ৯১১০) 

৫৩৭৮) ৮৮৩১) ৮৯৩৬১ ৯০১০ 

দিন বাতি ৮০ 
দিন যাওয়। বা গেল ৮৭৩, ৮৮প, 5১১১-১৬, 

৪১১৯-২১, ৪১৩৭) ৭১৫৯-৬০) ৮১৬৮ 

দিনেব বেলা ৫৭৭) ৭৬১৪ 

দিনাজপুব ১৯৬৫ 
দিনে ভার! দেখ! ৫৭৭ ৯১২৪, ৪৭০০ 

দিয়াপাত ৫৪৮৫ 
দিলী ৪১৩৫ 

দিল্লীক! লাড্ড, ৪১5১৪ র্ 

খকজাকাব। ৭৪৬, ২১৯৭ (দ্িশ 
দিস্তে '২৫. 
দীক্ষাণ্তর ৪১৩৬ 

দীঘল ৪০২১ 
দীঘল ঘোমটা ১৬৪৭ 
দীঘি ৬৮৫৯ 

দীন ৪১৩৭ 
দীপ ২১৮, ৪৭৬৬ 

৪৮১০) ৫5৬৭১ 

৭৯১৫ 

দিবা ৪১২৯ 

দীয়! ১৮৫০, ৮২৫৬ 

ছুঠনেশো। ১০ 55 

চ'কাঠি ৪১৪২ 

দু'কুড়ি ৪১৪৪, ৭৭ ৩৭, ৭৭৪৭ 

ছ'কুল ১০৯১, ২৩৯৪ 

ত্রগ গা পুজো ৮৮০২ 

ছুগগা ভবানী ৭৯৫৩ 
দুগগোটুনটানি ৪১৯ 
ছুপ্ধী ১১০১১ ৪১৪৮ 

দ্রখশ(তরথজষ্টুবা) 2০১, ৬৩০১ ১৭৪৮, ২১২৩, 

৩০১৬, ৩১২২, ৩২৪৭, ৩২৬৭) ৪২০০, ৪১০৪ 

-৬২ ৪২১০) ৭০০৬) ০১০১) ৮১৯৬ 

পে চব্জব ১১৮৬ 

ঢুণখব ভাত ৪৯০ 4-) 

ড্খ্রবাত ৪২০৯ 

দু্গী ৪১০১-৩) ৬৬৬১ 

ঢগ ৬৫০) ১০৪৭) ৩৭৭৯ 

ঠখের ভ্রথা ৯৭৯ 

ছুগী ৯৭২১, ৮০৬৬ 

দ্ূুনময ৪৯১১ 

দুধ ( গক দগ্গনা ) ৬০১, ২৪১১, ২৬৭৬ (ঘন), 

১৩৫ ( গবম ), ৩৮৬৮) ৪১৫৭, ৪১৬২-৬৪, 

৪১৬১, ৪২৮* (দোয়া ), ৪৯০৩ (পবেব) 

৬৫২৫, ৬৭৩৩ ( মাষের ), ৬৯৯৯ € মাষের ১ 

"১০১ ( বেচা) 

দুব-মাওটি 6৪১৬ 

ঢ্ধ খি ১৭৯৯ 

দুধ দই ৩২৩১, ৪৩৭০) ৮৯০২ 

দুধ ভালে ১১১৯, ৩৩৭৩, ৪১৫২১ ৪১৫৯ ৮০৩৮ 

ছুধ খাওয়া! ১১৭০, ৫৪৮৫) ৮৩৮৯ 

দুধ শ্ীব ১৭৯, ৪১৫৬ 

দুধকলী। ৩১৫৬, ৪১৫১ 

দুধ ঘোল ৪৯৬, ৪১৫০, ৪১৬৫, ৫৫৯৭, ৬৩৮৬ 

দ্রধ-তোলীনি ৫৯১৬ 
দ্ধ বাটি ৬৪৮, ৪১৫৫, ৮৪১৮ 

চশ সব ৪5৭৭৫) ৭৫৪৭) ৮৪৩৩ 

দুধ কটি ১১৯৯, ২২৬২, ৫০৪, ৮৯৫৩ 

দুধে চোনা ৯০৬ 

ছুধে চিনি ১৭৫৭, ৪১৬১ 

দুধ দেওষ। ২৭৯, ২৪৩৩, ৪১৫৪ 

ছুধতাত ১৩১৪, ২৬৪৪, ৪১৬০১ ৮৪৮৩ 



৯১৬ 

দুধিভাতি 5৭৭৭ 

ছুধিয়া গাই ২১৪৪ , ভুধে গরু ৪১৫৮ 

হুধাল ২৬৪৪ 

দুধুষূখী ৩৭৭৩ 

দু'নটঘটে ৩৮৫৬ 

দুনিয়া ৭১৭, ১৬৯৪, ৩৫৬১) ৪১৬৭, ৫৮০৫, ৬৭৭৯ 

ছনিযা দাবি ৪১৬৮ 
ছুনো, দন! ৮৬৭-৬১, ১১২০, ১৬৭৬, 

২১৭০, ৪৫৮৭, ৬৪৯১, ৭৩৮৪ ( বোনা ), 

৮১২৩, ৮৬৯২, ৮৭৬৮ (গ্রাস) 

হান! লাভ ৬০৮৬ 

হান বায ৬১, ১৫৩০১ ৪৫৮৬ 

দ্ুংনীক। ৪১৬৯ 

হুপুর বেলা ৬০, ৩৬৯৭ 

ছপুব রাত ১৭৪৩ 

দুবছুবিয়ে ৪১৭০ 

ছুব্বোবন, দুর্ধাবন উষ্টবা 
ছুববাব কোন্ত! ৬৪৭২ 

ছুব্বা ঘাস ৫৮৪, ৩৮১২ ৫৬৭৬, ৮৭১১, ৮৯১৮ 

ছযাব (খব ও দো প্রষ্ভব। ) *১৭৪-৭) ১১১২ 

৮৭৬) ৮১৩১ 

দুযার ধবা ৯৫৮ 

হয়াব-ধরনী ২৭১২ 
2যারে আগ ৭৭০১, ৮১৩৮, ৮৬১৭ 

হয়ারে আছাড ৮৪৮৩, ৮2৭৩ 

ছুয়াবে হাঠী ২৮৭৯, ৩১৭৫ 

দুয়া ( স্থাযো ছ্ুয়ো। ছ্টব। ) ৪০০২ 
দুয়ো মাগ ৮৪১৮ 

ছুয়ো মাণী ৪০, 
দুরদুকণী ৬৩৫5 

ছ্গ ৪০৮৪ 

গা ৪০৬৫, ৪১৭৮, ৬৯০১ (দ্রগগা) 
ঢসাপুজন ৪৯৯০ 

হুর্গাপৃস। ৪১৭৯ 

দুর্গামুহ্ঠি ৬২ 
দুগ[র কাঠামো ৯৫৪ 

ছুগারাম (এগ গোরাম ) ২৭৪৪ 
দুর্গোংসব ২৫৬২, ২৬৭৫ 

দুঞ্জন ৪১৮০, ৪৮৭৩ 

চুর্দব ৪১৮১ 
দুর্বধপ ৪১৮২-৮৫ 

গুর্দাক্য ২৭৫৫ 

১৫৪৫, 

বাংলা প্রবাদ 

দুতিচ্ষ ৪১৮৮ 

দুর্ভাগা ৭৩ 
ছুধোধন ৪১৮৯-৯১ 

হ্বন্ত ৭৭৭৯৩ 

দুলা ৬৩৩ 

ছলাহ ঝি ২৭ 
ছুল।ল ৬৩৩, ১০৮৮ (ব্র্ভাব) 

হৃশমন ১৯৬, ১১৪৪। ৪০৮১, 

৬৩০১১-১১১ ৮৫৭১ 

ঢুষ্ট, দুষ্টা ২৩১৯, ৩১২১-২২১ ৪১৯৩-৯১। ৪৫১৫, 

৪৮৭৩, ৫০৪৭, ৮১৩৭, ৮৯৩৯ 

টম ৪৫৩৮ 

হাহাঠ ৩০৭ ০০৬৯, ১১১৭ ১৪৭৩ ১০৮৭-৯৭ 

দু ৮৬৯ 

দুটা ৫৮২ ১ 

দুল ৪২১৩ ১৩ 

দুখ জামাত ৬২১৭ 

দুর্ধা, দুর্ধান লস (ছুবধা পাস জবা ) 
৮১৮১ ৮৭, ৮৩৫০ 

দুর্ববাক্ষেতে বাণ ০2৪৭) ৬৯৫৯ 

দুর্ধাধন ৬৯৫০ 

দেতাত। ৮২-৭ ৮০১৯ 

দেটল ৫৫২৯১ ৮০১৮ 

পধেগযান ১৫ ১০৯৬ 

দেওযানজো ৮- 5 

দেএ্রযানা ৪২৮৮ 

দেওযল, গ্যেল দন 

দেওন ১৪৭ 

দেঁ্িণ ৭৭৭১ ২১৭৭, ৬৯১৪ (নোদন) 

দেওবা (দেবর ) 2১৭? 

দেখনা * ১২2 

দেখন্ী ৮৫৯৬ 
দেখপিটুবে ৪৭১৩ 
দেখাদেখি ৪১১৫২ « 

দেড় ২৫০ 1 

দে খুডি ৪২ ৩৬৭৩৭, ৮৯৪২ 

দেঢা ৫৫৮) দা ১৫৮৫ 

চৌঁতে! ৪২ ১৮-৩ 

দেদো (দা জম) 8২৪০-৪১, ৭০৭৭ 

(মাগী) ১ 
দেন। ৪২৪২, ৮৫$৪ 

দেব *৭৯১৫, ৪২৫৫) ৬২৯৫ 

৪০৮৩৪) ৪১৫০, 

হটে ৩৭ 



প্রয়োজনীয় শব্দের সূচী 

দেবত|] ৮২৪, ১৪৬২ (কলির ), ১৫৪৪ ( কীচা 

খেকে?) ১৮৩১৪ ২৪৪৯, ০৮৮৪ (হওয়া), 

৬৪১৬ ( হাবে ), ৩১৪৭ ( বি'ষবী ), ৩৭১৪ 

(ঢে'কিবাহন ), 8২৪৩ ৪৬, ১৩৬৪) ১১৮০) 

৭৩১৬৪ ( গড় ), ৭৫৪১ ( খাবো ), ৭৬৮১ 

দেখাব বব ১০৭৬ ২৪০ 

দেবত। মানুষ ৩৯৪, ৭৬৮, ৬৬৫৭, ৬৪৮৬), ৬৬৭৯ 

দেবচপির ৪২৪৫ 
দেবপিতৃ ৪২৪৮ 

দেনলীল! ৬২ 
দেবর ৪২৪৯ 

দেবা দেবী ৭৪৩০ 

দেবী ৪১৫৩ ৪১৫৫, 8৪১৭ ০২১২) ৭৪৩১ 

দেমাক ৪১৫৬ 

দেয়ান €( আদালত ) ১৭১৯ 

দেযান ৬৯ ২ ৮৯৪০ 

দেয়ালগাবি 5৫৩১ 
দেবি ৪২৮ 

দেলাবা ৭৭-০ 

দেশ ১৯৯, ০৭৮ ৯৭, ১১৫৬ ১৯৭৬ 

এ ০5918 
(ছাঁচা) ৩৫5. ৭২৬--৬৫ ৪৩১৭ (পুণ ), 

৫৭৭১ (লয়) ৬৪১৭ (ছাঁঢ।) ৭০৯৪ 

দেশ বিদেশ ৪২৬৪, ৫৭৯১ 

দেশের ৩৭ ১৮৪৭ ১৯৯৬০ 

দেশর ৮২৬ 

দেশী বিদেশী ৩১৩০ 

দেহ ৮২০৬ ৪৩১৬৮) ৫৭৫ ৬৫১৬০) ৭৭৭৬ 

দৈহবুল ১৮২৬৯ 

দৈব ৬৪ ৮১৮৪) ৪২৭৭ 

দৈবর্া ৪৩৩ ১৯৪০ 

দৈবন্ত ৪৩৩ ৪৩৮; »২৯৩৪১, ৭০৭৯ 

দোকর ১০৮৩ 

দোকান ২০১ (মাঝেব) ২৭৭৬ (কাগবেব ), 

»*% ১২৭১ ( খোলা) ৬০১৯ €৬বেনেব) ৬৫৭৪ 

( কামাবেব ) 

দৌকানদাবি ৫৫৩৪ 

দৌত্ত। ২৪৮৩ 

দেচাবিণী ৪৫১১ 
দে(জবষে ৯৯৪-৯৬, ৪২৭২-৭৪ 

দোটানা ৪২৭৫ 
দোদেল ৪২৭৬ 

১৬১৭, 
? 

৯৩০) ৬৬ ৫৭ 

০৭ 

দোন ১০৩৫ 

দোয়া ৪২৭৭, ৪২৮০ 

দোয়া গক (বব! গাই ) ১০৩৪ 

দোযষাদ ২৭৯৪ 

দোয়।ত কপম ১১৭৮ ৭৯ 

পোঁর (খব ও যার ড্রব। ) ৯৭৫, ৩৮৯৭ (হত), 

৪২৮১ ৩৫৭২ 

দেব দেওয়া ১৯৩৮১ ৭১৮৪ 

দোল 5৬০৫, ৪১৮৬১ ৮২৫৫ 

দোলা ১৮৯ ২৯৬৯; ৪২৮৩ 

৭৩১ ৩১৯) ১০১০ (নানা) 

(টার) ১৩৫৯ ১৯০৮, ২৬০২ (হিটার), 
২৯৭৮ ( মাপন ) ৩৭ন৭ ( চেদদব ), ৩৩১৩ 

(বাত) ১2৮৫৮ * মাপ্ত) ৩৫১৯ (ঝডেব) 

৩৯০১ ( জোতব) ৪০১৮), ৪০৭৭, ৪২৮৪- 

৮৭ ৪১৮৮৩ (জ্োতব) ৪৯০৫ ৬ (পবের), 

৫৪৬; নযানব ) ৫৭৪৫ (বুল্ডাব ), ৫৮১৮, 

৫৯৪৭ ( বুদ্ধিব ) ৬৭৪৫১ ৩৮৮০ ( যুখেব ), 

৭৬৫ (মাপন ) ৭৪৭৬৯ ( ঢটেলাব ), ৭৫৭৫ 

(গৃহণীব) ৭৫৭৭ (স্মাব), ৭৬২৭ 
( শবাণব ) 

দোষ ১০১৯ ২৫৪৮, ৮৮৬৭ 

পোব দেওয়া ২ ২ ৩ 

দে।ষ্ব ঝি ৮৮৫৯ 

দোসর ১০৮২১ ৪৯০৬ ৭০৬৭ ( যমন ), ৭৮৩৯ 

দোস্ত দ্ুস্তি, ৩৩০৩, ৪০৯ ৬০১১১ ৭১১৪ 

পে হাত ১৭৮৮১ ৭০৫৮ ৭, 7 7৬৮১ (দেবতাব) 

দৌড ৩৫৮১৪ ৬৯৮১ ৮০.২* (মালা), ৮৭১২ 

( ঘোডাব) 
দৌড়াদীড়ি ৮৮০৮১ ৮৯৪৬ 

দৌলও৩ ১৮৯৯, ৫৯৭০১ ৭১৭৩ 

উ্ব। ৬২৬২ 

দ্রোণ ( ড্রোণপর্ব ) ৭২৭০ 

প্রোপদী ৪২৯১ 
দ্বন্ব ২৫৭৬, ৪৮১৬ ৬৪১৫ 

দ্বিগুণ ১৫৭, ১৯৮৬, ২৫৭০, ৩৫৪৮, ৪৬৪৮, ৬২২৮ 

দ্বিজ ৪২৮৮ 

দ্বৈ9 (হুদ ৬৩৮৩ 

দেব ১৮এ 
১৪০৬ 

ধর ৪২৭২ 

ধড়ফড় করা ৭৩৩৬ 

ধড়ফড়ে ৯৫৯ ১০৯২ 



৪১৮ 

ধন ৪৩৩-৩৪, ৪৭৩, ৫৫৩, ৬৩০৪ ১১৮২, ১৪২১) 

১৫৩৬ (কাডালের ১, ২২১৯, ২৭৬৯ (ঘবেব), 

৩১৬৮, ৪২৯৫-৯৭। ৪২৯৯, ৪৩০৯-১২, 
৪৬৯৮-৪৭০* ( শিধনের ), ৪৭৩৭) ৪৮৫৩) 

৪২৯৭-১৪ ( প্ারর ), ৪৯৩৮-৪* € গরেব 

ভাতে ১, ৫৪৪১ (বডলোকের ), ৭১৫৪৬ ৫৫) 

৭৬০৬ (রান্ডব) 
ধণকাতর ৩৯৭৭ 

ধনক্ষয ১৯৮২ ৯৩ ৫৮৮২ 

ধণজন ১৯৯৭, ২৬৮০১ ৩৩৪৪। ৪২৯৩ ৯৪ 

ধমদীলত ৪২৯৮ 
ধন ধর্ম ৪২৯৬, ৪৩৭১ 

ধনপতি ৭৩৭ 
ধন পুত (বা পুৰ ) ৪৩১০ ১১৯ ৮৪০৮ 

ধশবান ৮৪০৭ 

ধন মন ৩৯৩৮, ৪২১৪৭, ৪২২৭) ৪৩০৯, ৪৩১৪, 

৪৯৯৬, ৩৪০৩, ৬৭৩৫), ৭৩১০১ ৭১৮৯) 

৭8৭৭) ৭৫১৩ ৮৭৩৫) ৮৭৪১ 

ধনসে'হাশী ৪৩০৩ 

ধণা ( পাম) ৩০৭১ ৫৭ ৫ ৮০৮৫ 

ধরণী ৫৫৩, ২৮১৬ (খুম) ৪৩০5 কুডুম) 

8৩০৪ ৮ ৪৮৭৩ (কুন্ব। 

ধনু (ইন্দ্রধনু ) ৪৯৪৮ 
বগ্ু খমুক ১৮৭3, ১০১৭, ৫৪৩৩ (সোশাব), 

৫৭০৫ 

ধনুদ্ধর ৫৬১৫ 

ধলুশঙস ৪5১৫ 

ধান ১৫১৩ (বে.ণ), ২৩ ১ 

(বাপাবী ) 
বনে পল 2 ১৮৫১) ৭৯০৩ 

ধা ৪৩১৬ 

ধর্টু ১৩৪১ 9১৭ 

ধন ৭৪৯৭ 

ধৃন্তি 2৮৩৩ 

বন্প্ুরি ৪৬১৮ 

ধপালস ৬৯০৭ 

ধবল] ৩৭৪০ 

ধমক ৪৩১৮। ১০৪০ 

ধরণ ৪৩২০, ৬৪৮৭ 

ধর্ম ৬৫, ৯১২) ২৩৬৭, ৩৯৮৬, ৪১৯৬) ৪৩৯১) 

৪৩৪২, ৬৫১৮ € মহতের )) ৭৯২৮) ৮১৩৯ 

বরম ৪০৮০১ ৪৩২১, ৫৪৯৯ 

১১১৩ (বেগে), 

ংলা প্রবাদ 

ধরম করম ৪৩২১: ৭২৮৬ 

ধন্ধে মন ২৫৯, ৫৫০১ ৬৫৭৮ 

ধর্ম অধর ৪৩৩৯ 
খশ্ন কৰা ৪ ১২৫ ২৭ 

ধরন কন ৫১৬ ৮৩৫) ২৪85) ৪৩২৪, ৪৩২৮) 

৪৩৩১ ৭১৫৬; ৭২৮৯ 

খন্মদান ৪৩১৯ 

খশ্মপতী ৮ ৪৩ 

বৃন্মপথ ৭৩২০ 
পন ৪৩৩5 

ধম্ম বাপ ৭০৪৫ 
ধ্শ্মশাস্প ৮১৭৭ 

খন্মের ডপাস ২৭৪ 5, ৪৩ 4৩ 

ধান্নেব কাশ ১৩১5 

ধল্মের কাতিন 5১২৩ 
খশ্মব সস ৪ ৩৭ ৭৮ 
ধান ৯০৩ 

ধস্ৰ ঢাক 415 5 

ধাস্মব লন ৯৫ 

এন ৮ ৯১ ৩৮৯৯ 

ধা (দাত দিন )৮৩ 

১৭৭৯) ৮২৮৮ 

থক ১০প।স ০৬) ৫55৩ 

ধা, ণ [১ %506) 5০ 5৩ 

ধাশী ৭০৮৩ 

15 ৯০১ ১ 

ধাত ৫৭১৯ 

ধাঁধা ৪২৩২ 

ধান (অংশে, মামন, আগুণবাণ। পু জডা, উঠি 
আরা ) 8 5৩) 

(নক )), ৭৮৭) 
১৮০ ৮১১ ১৬৪৮ 

(বৃইল়্ব)) ৪৪৭২৮ 

৫৬১) ৬০০) ৭৯১ ৭৯ 

২২১৫ হ২৬ন (পাকা) 

(শোলায) +৯* 
(শায়ুক ) ০৭৯৬, ৩৪৩৫ (লক ), ৩৮২ 

৪ এ৭ ( পর্দা), 6০৮৭ (পাকা), ৪" 
৯৯ ৫০০২1 ৫১৭৬, ৫৯২ (গা্িচষ1২) 

ঙ রী 

৬৩৩৩ ( মা্ঠ ), ৭৮৭২ (কটকী ), ৭৮ | 

(খাওযা)), ৮০৯২ (খাওয়া), ৮৪৯২ 
ধান কড ১০২৯ ৭ওণঙ 

ধান কাঁপাস ৪৯ 
ধন কেন 5৭৯৩*%৭৪ 

ধানা কোটা ৮৮৩% 
ধাশ ্েত ২৯০৬৮ 



প্রয়োজনীয় শব্ের সুচী 

ধান খই ৪৩৭৪, ৩২5১, ৬৪২৭ 
ধান গাছ ৪৩৬৭-৬৮ 

ধান খাটনী ৪৩৬৭ 
ধান চাল ১২২১, 

৬১৮১৭ ৮৮৬৬ 

ধ।ণ চাল মিশান ৬৫৩, ১৫৭০ 

ধান চিবান ৪৯৩৫ 

ধান তুষ ৪ 2৬২ ৫৫৭৬ 

ধান বোনা ৫৯৫০, ৬৪৩৪, ৮৭ ৭৯ 

ধানভানা ১১৫, ১৩৩৭ (চান), ০৩৬৭, ৩৭০১১, 

৪৩৮২-৮৩, ৫৫৭৬ ৫৮৩৭) ৬৫৩৫) ৬৭৯৭, 

১৬১৩, ৪৩৭৭, 86 5০৫-৭ণ৭, 

৭৮৯১ 

ধানভানানী ৩১৭ 

ধান মণ ৪১৭৮, ৪১৮৩, ৭০5৯) ৭৩০৩ 

ধান শুকান ১০৫৮) ২৪৪৮) ৪১১৩ ৭০৮৮, ৮৮৩৭ 

ধানশ্বকালী ৬২২৫ 

ধান নিজানো ১৩৭০ 
ধানহাটা ১০৪৬ 
ধানব শাম ৪১৮৭, ৮৯ 5৮ 

ধানই ৪ ৩৯০ 
বানি ৪৩৯১ (লঙ্কা 
ধন্য ১০২০ 

ধাপ দেশ ৪৪০ 

ধাপখাডা ৪৪০১ 

খাপা ১৪০৭ 

বাপের গাঁ ৫৬৭2 
ধাম! ৬৭১৩ 

ধা্া চাপা ৪৪০৩ 

ধাম। ধৰা ৪৪৪ 

ধাম! ভব ১৭১১ 

ধামালি ৪৭০৪ 
ধৰ (খণ ) ৩১২, ৫৯৪) ৮৩৪, ৪৪০৫-৮ 

ধাব ধাবা ১১৫০ 

ধার কব! ৯৭২, ৭৩৭৩, ৮৩৮৭ 

স্রাব দেওয়া ২৭০৩ 

ধার (তীক্ষতা।) ১৭৩৪ ( হীরা ), ২১১৭, ৪৪০৯) 
৮৩৬৯ 

ধার ভার ১০৯৪ 

ধর (কিনার! ) ৩৫৮৬ 
ধান্মিক ৪৪১, 

ধারা ( ধরণ ) ৩৪০৭, ৫৯৭৩ 

ধারা ( জলের ) ৪৪১২ 

৯০০ 

ধিকি জ্বাল ৬৩১৭ 
ধিকি-ধিকি জ্বাল 88১১ 
বিঙ্গি ৮০৮৩ 

ধা ৪৪১৫-১৮ 

ধুকডি ( ধোকট উুষ্টব্য ) ১5৫৪) ৯০৫৭) ৩৭৩৩ 
৪৩৬৪, ৪৪ ১৯-২১, ৮৫৫০ 

ধুকুডি ৭৭৪৭ 
ধুচনি, ধূচনী, ধুচুনী ২৯৭৫, ৪৫৬৮, ৪৯৪৬, ৭৬৭৩ 

( কপেব ) 

ধৃতরা কুত ১৮০০, ১৬৩৬, ৪৪২২, 

ধৃতি ১৮৭১, ৭৩৪১ ( তোলা) 

ধুতি উঢানি ৪৩১5 

ধুর তওযালী। ১৭১৪ 
ধুশী,ডি ১০৩৭ 

ধুনাব গন্ধা ১১১৪ 

ধুদ্ধুমাব 58১2 

ধুম ৪৫5০) ? ৩৬৫, ৬৫৪৯ 

ধুমবুমননি ৭৩৮ 
ধুমধাম ৮৩৭৫ 

ধুনসা ১১৮৫ 

ধুমা "১০ 
ধুযা, ধে।য1 ( ধুম দ্রষ্টবা ) ৯৪০, ৪২৭, ১৭৪৯ 

(দেওয়া), ২৭০২ (খাওয়া), ৪৪২৪, 
85৭৬ 

ধুবা ৪ 2৮১ 

ধ্প ৪৪২৭ ৫৫৬৯ 

ধৃম, ধুমী ১১২৮, ৫২৫9 

ধুম, বন্ি ৭ ২৭ 

বৃ্ধ ১৪৮৩, ৩২৭৪ ( ভাই ), ৬৬৮০ 

ধূলগুলবা ৩১৭৪ 

ধুলা, ধূলে। ৪৪২৯, ৫০৭৯১ ৮৫২৪ 

ধূলাপায ৪৪৩০ 

ধুলো-উডা ১৬৩২ 
ধুলো ছোঁড়া ৯১৪ 
ধুলোপডা ৮৩৬১ 

ধূলোমুঠো! ৮৬৬১৯, ০১৬১ 
ধেচুযা ৭৬৯, ৯৮২৫৭ 

€&ে € অগ্রভাগ ) ৬৮৮৮ 

খেড়ে রোগ ৫৯১৭ 

ধেডের চুল ৮ ৩৩৯ 

ধেন্ু ৩৭৪৭ 

ধেয়ে ধেপে ১৭৫৮ 



৪২২ € 

ধোঁকড, ধোকড়া ( ধুকড়ি জষ্টব্য ) ১৬৫৩, ৪৩৮৫, 
৬৫২৯ 

ধেকা ৪৪৩২ 

ধোপ ৪৪৩৩, ৭৭৯৩ 

ধোপ কাপ ৫৫৯২ 

ধোপা, ধোবা ২৬৩৭, 8৪8৩৪ ৪৩, ৪৬০১, 
৪৭৪৯, ৫৭২৩, ৫৭২৭, ৬১৬৪, ৬৪৪৬ 

৭১৭৮১ ৭৩৬৭ (কাপড ), ৭৬৮৯ ( বাম! ), 
৭৯৮১ 

খোপার বৃকুৰ ৯৭৫৭ 
বোপার বাড়ী ৫৮৫, ১৯১৩ 

বোপাব নাত ৪৮৮০ 

ধোপা নাপিত 88৪১ 
ধোপানী ২৪৯ ৭১৮৭ 

ধো যা খু'যা ভ্টব্য 
বোযা কাপ্ড 8৪৪৪ 

পোষা ভাদ্র 8৪৪৫ 
ধা ১৯৭৫ 

ধ্বনি ধ্বনি ৭১৭৩ 
ধাশ ৯৭৬ ১৯৩৪ 

মই (বাছ়ুব ) ৫৩৮০ 
নইয়র ৮৯৬৭ 

লওকব ৬৭১৯ 

নকল ৩৭৯৯ 

নকী'ব ৫.৩০ 
নন্দ ৮৫২৩ 

শখ 688৯ ৫০, ৪৩৬০ 

নখদর্পণ ৪8৪৭ 

নখে মারা ৭৩২ নাখ কাটা ৪৪৪৮ 
নগগ ধার ৩১১ 

পগ্ব ৩৪৫১ ৪৮৭৩ ৫৭৭৫১ ৮১৫০ 

নগর হাটা ৮৯৬৪ 

নশরে নণার ৮৪ 

শঙ্গর, নঙর ৩৪৫১ 

নজর “৭১, ১১৮০১ ৩৬৫৫, ৫২০৯ 

নটঘটে ৩৮৫: 

নটে শাক, নোট কষ্ট 
নী ৪৪৫৮, ৫২৪৯ 

নট, নঠ (নষ্ট) ৩৩৯৯) ৬৯৯৪ 

পড়া, নলা দ্রব্য 
নড়া দশা ১১৮৫ 

বাংল! প্রবাদ 

নড়ি (লড়ি) ৮১ (অন্ধের), ৯৯০ (অন্ধেব 
৪৯১৪ ( দাশব ), ৪৮৭৩, ৮৩৩৮ 

পতন বড ৫৪২১ 

লন্তা ৫৪২১ 

শধ ১,৩ ১২২৩ ২১৮৫ (শেদা নাক) 
শখনাড ২১৭২ ২৪৮৯, ২৯৭৫ 

ন্ঘব সথ *৫৩৪ 
নথনী ৫৪২১ 

নদাবত ২১৭৯ 

নদী ৯৮ ১০৮৭ ৪৪৬৪ ৭৩ ৫৪৯১৬ (বড়), 
৫৪৮৩ ৩৬৭০ ৭৪১ নম ৮৩০৫ 

ন্পী বৃন ৯৯২ ৪৪৬৮ ৭১ 8৫৯৫) ৪৮৫৫ 
নদ চড়া ৭৪৫৪ 

শদী নানা ৯৮২ 

নদী পাব ১২৭৩ ১৫০২ ১৯৫৪ ৭০৭৪ 
নপাঁন শাব ৪৮৭৩ 
নাদ নদ (নদীয়া) ১৫২২ 8৪৭৬ ৫৭৬৮ 

লাদ (পাম) ৮৮৯০ 
শা্দণ চাল 9৮৩ 

নপ্দব মেয ৮৭৭ 

শনদ ১ ৭ 8০৫ ৪০৩৭ ৪৪৮ 

শশদশচ ৮১ ৪ 

ননদিনা 9৪৭%৮৭৯ 
শলদা 9৭৮০ 
পণা ৫৫৩ ১০৭৯ ২৩৮৭ ৪8৪৮২ ৮ ০৭৯৩ 

ননাঁ (নাম) ১১১৭ 

পদতিল|ন ১৬৫০১ 

নম্প খোঁষ ৪৪৮৩ ৭০৪০৭ 

শননবন ৭-এ৬ 
পাম সরক'র ৪২৭৯ 
নন্দাত ৫৪৯৫ 

নন্দা সাউ ৮৬১২ 

ণ বউ ৫৪২১ 

শবরুষ। (বাছা) ৭৫৩১ 
শবঢক্কা ৪৪৮৫) ৬০৯৪ 

নবমী ৪৪৮৮ 

শববাবুর শিক্ষণ ৬৪ 

নব (নাম) ২২০ ( নবার মা) 
শবানন ৭৯১ ২১২৯3৪৪৮৯ 

নবাব 8৪৯০ ৯২, ৫৮২৫, ৮৫৪১ (5ঠীং ) 
শবাবন্গাদা ৬৯৯২ 

নবাব সরকার ৪৪৯৩ 

৮০৩৩ 



প্রয়োজনীয় শব্দের সূচী 
নবিশিল্দা ৮৯৭ 
ন'মন ৪৭৭ (%), ৫৩৫৩ (ঘি) 

নমন্থার ৪১৮৭ 

নম[জ ২০৩৭, ১8৮৭ 

নয় ছষ ১১১৪ , পয় নব্বই ১২৩১, ৮৯৯৩ 
নয়গুয়াবী ৪88৯৫ 

নয়নতাবা ৫২১৩, নযনবাণ ৫৯১৮ 
নর (নাবী দ্র্ুবা) ১৮৮৪, ৩১১০, 

৪৫*৭,৮৯৪৪ €( নর|) 

নব বানর ৪৫০৬ 

শরের মুণ্ড ৩০৭১ 
নরক ৪০৫, ৬৫৭০) 8৪৯৭ 

শবকবাস ৪৮৬৯ 

শবক স্থগ ১৯৮১, ৮৯৮৩ 

নবন্ধ ৬৮৯৭ 

নবম ৪০৮০, ৪৪৯৮-৪৪৯৯ (নিবি), 

৪৮১৭ 

নরম মাটি ৮৮৫৩, ৪৫০০, ৭৩১১ 

নবশে ৮৮২৪ 

নবসিং ৪৭৫৬ 
লবানজব । ১৫৯২ 

নকণ 8৫০৫) 8৫৪৬ 

নল, নলি ৪৫০৮ ৪৬৫৫) ৫২০২, ৫৭৭৪) ৬০১6 

৭৩৯৩ 

শলি-নলি ৩৭৬২ 
শলা, নডা ২২৫৪ 

নলখাগড়া *৫৫ ৪৪, 
ললচে ৪৫০৮ 

শল্চে খোল ৯০৫৮ 
নষ্ট ১৩১, ২৪৮৫) ২৫২৭, ১৭১০, ৩০০৮, ৩২৭৪ 

(শ্বী), ৩২৮৮, ৩৭০৭ (গা), ৪০৪৫, 
৪৩৭৪ ( ধান ), ৪৫১১-১৫, ৪৯০২, ৫০৫১১ 

৫১২৭ (টাকা), ৫১৭০, ৫৯৪৭ ( ববিবার ), 

৭৫৭৫) ৭৬৯৩, ৮১০৩ (গ্রাম ), ৮৪৬৭ 

নষ্টের গোড। ৪৫১৫, ৫৯৮৭, ৬০৬৩ 

নষ্ট কোষ্ঠী ১৭৬ 
নী ৪৬৮৬ 

নসিব ৪৫১৬, ৭০৪১ 

নহবত ৪২১৩ 

না (নিষেধার্ধে) ৩১৪৯, ৪২৮৪,৪৫৩১ 

না' (নৌকা, গলুই জষ্টব্য) ২** (আকাটা), 
৩৪, ৪০৯, ৭৬০, ২৭৮৪) ৩২৩৪, ৩৩১৫, 

৫৯ 

৩০১৫ 
রী 

৭৮১৩ 

৪২৯ 

৪০১৫, ৪৬২৪, ৪৭২১ (সুনে ), 
৬৬৮৫) ৭১১৩, ৭৯৩৭, ৭৯৪২, 
৮৬১৩ ৮৮০৮৬ 

শাও ২৩১১ (খোদার ) ২8৭৫, ২৭৮২, 
৪৫২৭-২৮, ৪৭৬৯ (বামূনের ), 
(ডোরান ), ৫১৩১ ( পিবীতেব ), ৬০২৫, 
৭১৫৭) ৭২০০ (ভাড়া), *ণ৯৪২, ৮৭৭৮ 

নাও বাওয়া ১৪২৪, ৭৩৭১ 

না ঘাটে, ঘটে দষ্টবা 
শাষে চডা ৫৭৯ 

নাযেন কডি ৪৬১৫ 
নায়েব গুড়া ৮১১৮ 

শ[্যব ঠাট ৩২৯ 

নাধেব সাজ ২০০ 
নাত (প্রশ্রয় ) ১৮৯১) ৩২৮১, ৩৪৫৭) ৪৫২৩ 

নাউাগালা ৮২৯৪ 
নাওযা-খে।মা ৩১১ 

নাক ১২১৭, ৩৭০১, 

8৫৪৪ ৪৭, ৫৪১৭ (বড), ৫৯৮৩ (বেবি) 

৭৯৮১৯ 

৬৩৭ ১২১ 

৪৯৭৬ 

৪৫৩০, ৪৫৩৩, ৪৫৩৬-৩৯, 

নাক কাটা ৩০৪০, ৪৬৫২, ৬০৫৭, ৬১৭৫, 
৮৬১৯০ ৭৯৯১ 

নাক কান ১৬৪৩, ১৬৯৭, ২৩৭২) ৪৫২৯ 

৪৫৪০ ৪১, ৬৮৪৬ 

নাক মুখ ৮৫৩২, ৪৫৪৩, ৬৮১৬ 

নাক নেই ১১৩, ৪৫৩৪-৩৫ 

নাকে দডি ৪৫৪২, ৮৩৮১ 
নাকেব উপর ১০১০ 
নাকের হল ৩০৯৬, ৪৫৪৫ 

নাকে ( খেদা ভ্রষ্বা) নথ ১০৩, ১২২৩, ২১৮৫, 
২৩৭২, ২৪৮৯, ২৯৭৫১ ৪৫৩৪ 

নাককাটা ৮৯৪৫ 
নাগ ৯০২১ 
নাগৰব ৮৩৮, ২৯৫০, ৩৮৪৭, ৪৫৫৩, 

৬১৭৭, ৬২০২ € কুডোব ), ৭৮৮০ 

নীগবচাদ ৪৫৫২ 

নাগবীৰ হাট ১৫ 
নাগাদ ৭৪৯ 

নল ৬৮৬১১ ৭২৭৪১ ৭৩৪৫ 

নাও ২৭৫৪ *৬৭০৩। ৮১২৭ 

নাওখাটানী ২৭৯ 
নাগুচোর ৪৫৫৫ 

নাঙলা। ২৩৩ 

৪৬৩৮, 



৮৮২ 

খালুই ৩৫৯৬ 

আস্ ২২৩১ € ভালুক ) 
খাস বাগান ২১৩২ ২৯০৯ 

খাসা ৪৪২৭ 

খালী ২২৩১, ১৩১০ € গোদীব ), ২৫৯৯ (কাঁটা), 
৫৪৪২ € পৌঁষ। ) 

সানা ৩৭৯৯ 

শিড়কি ২২৩৬ 

ধিউকি মদব ২২৩৫, ৯২ 2০ 
খিচুড়ি ২১৮৯, ২২৩৪ ২৯৭৪ ৩৮৬৭) ৬৮৭৪ 
খিধকণী ৯৪৪ 

খিযে ৭১৯৬ 

গিলে ৬৭১৪ 

গিলি ৮১১ ১৫৮৪ 

থুকী ১২৭, 

গুচবা ১২৮ 

খু আথুবে ২২৪১ 
থঁটের খুঁটি ৬১০২ 
খুঁটি খ্টা ২১১, ১১৩৩ €(কাদীব ), ৯৩৪৩ ৪৩ 

২২৭৭ (শ্যামের ), ২৩০5 (জোব), "৪৮০, 

৮২৭০ 

হ"টিনাটি ৮৯৭১ 

থুডো খড় (বাপ খুঁদো দুলা ) ২১৫১ ১৬৩১, 
৩০৭৪, ৪৭৩২ (শঙ্গাধানা 1, ৫5৪8৪, ৮৫ ৭৩ 

খুচোব নান ৫১৮৭ ০ 

খুঁী ৫৬০০, ৬১৮৪, ৮৪৫১ 

থুডশাশ ঠাকুরাণী ৬১০৪ 
গুন ২২৪৪৫। ৪৩৬৬, ৫১১৯ ৮২৭১ (লাভ) 

পান ১১৪৫ 

গুনের চাষ ১৯৭ ১১৭৩ 

পুর, শ্রুর ২১১৩, ১৮৪৩ 

থুরপি ৮৬৫৬ 

থুরো ১১৩৭ 

গুলি (পাছার ) ৫৬৭৭ 
খুলি ( রন্ধনের ) ৭৭৬৮ 
খুসকি % ২৬১৭ 

খুদী ৭৯৭৯ 

গর্প ৫৮৪ 

খুরপি ৮৬৫৬ 

খেউড 3১৪৭ 

গেঁকশেষালি ২২৪৮ 

গেঁকি ২২৪৯, ৩৩১৬ 

বাংলা প্রবাদ 

খরা ( খীংবা ) কাটি ৪৫৬৮, ৮৯৬৪ 

খেচডী ৩১৭৪ 

খেঞুর গান ২২৫০ ৩৭৮০, ৮৮৮৪ 

খেজারব চেটাই ৬৩৭০ 
খেড (খু ) % ১৩৯৮) ৪৩৯৯১ ৫৫৫৯ 

খেডবাট়ী « ২৮২৮ (গো ) 
€খহাঁবা ২৯৫১ 

খেঁদা ( খীদা) নাক ১৮৭১, ২১৮৪-৮৫ 

খেঁদ[নাঁকী ৮৪৭২ 

থেদী €( নাম ) ১৮৭১, ৭১৯৫ 
গেমটা ১১০৭ ২৮৫১ (নাচ), ৩৩২৯ (নাচ) 

গেযা ২১৭৪ 

খেয়ার কডি ২২৭৫ 
গেয়াঘাত ৮০৮২ 

গ্যোল ১৭২৭ 

গল ৫৬১৩ 

খেলওয়াড ২১৯5 

খেলা ১৩৯৭ 5১৪৪ ৪৫১৬ (ন্্ষব ) ৯৮ ৫, 

৫১৩০ ( পিপাব ) ৮ "৮০ 

খেশ ২৫ 

খ্গানত ১১৬৫ ১১৮১ 

হেরি 5৬৪৮১ ৩০৫৯ ৮৫১৭ (ডান) 

খোকা ৮০৬১ 

থান্ধশ ১১৩১ ৭? 2৩ 

গোটা ১১৬৩১ ১০২, 

খোজ ৩০৫০, ৩৩১২, ৪8৫৩, ৫৮৮১ 

৩০৭৭৭ ৬ *৮৫ 

৮১০১ 

৬৬৮৩) ৮২৭৭৯ 

পো থ্বব ১১৫৫ 
গো দেওয়া ১ ৬, ১৮৩৮, ৪৯৯৮) ৪৪৮০) ৬০৯৬ 

খোছণ ৩৮৬৯ 

খোঁড়া ১৬৫২, ১৬৫৪, ১৬৫৬ ৫৯ ১৬৩৫, ৯৬০১ 

৫॥ ৯০৬২, ১৮৩১ ( যোটা ), 8৭৫৪ ৮১৯৩ 

(গাবা )।৮২০২ (মেয়ে) ৮৪১৩ (হার), 
৮৬৩১ (ঠে) * 

খোদকাবী ২৩০৯ ] 

পোদ ২৩০৬-১১। ৩২৪, ৪৭২ (বাগাল ), | 

৪৭৩৩ (গৌসাহ 1 ৬১৭২, ৬৫৫) (৭৯৮ 

৮৩২৩, ৮৭৯৪ 

খোদাঙাল! ৭২৪৬ 

খোদার কল ২৩০৬৭ 

খোদা রাজি ১৭৫৩, ৪০৯৭ 

গোদাব হাট ৮৯২৪ 

৮ 



খোদার দৌহাই ৪৭ 
পোদায় রক্ষ। কর ৩৬৩৪, ৪১৪১, ৪৯৮৩ 

খোদাব মাব ১১৬ 

খোদার চুবি ৩৭৬২ 
খোনাকব ২২৩৯, ৮৮১৮ 

খোপা ৮৪৭) 2৮8৭ 5৪৩৭) ৭৭88) ৯ ২" 

খোপা বাবা ১২৬) ৩৯৬৮ 

খেপাবীবা দি ১১৮ 
খোয়াড ২৩১৩, ২১৪৯ 

খোঁয়ডি ২৩১২ 
পোবাভব। ৭৫১০ [ ভাত গোরা, 515 পানা ও 

ধোবাকু ৮১৯৭ 

খোলি্ ৬২৯৮ 

পোলনা ১১৬৮ 

খোলা ১২৩১ (ভাভান। ), ২৮৮, 

গোল! ( "পালামকুচি ) ৮০৩২ 
খোলা (পাপা) ১৭৫৯ (কাডী), ৭১৫ 5 

গেলা ড,৩ ২৮৫, ৮৭৩৫ 

পোলাখলি ১৪১৬ 
গোশি গন ২১১৫ 

খেশ মেল্লা ২৩১৬ 
পো ১১৫৮ 

(শি ১২৩ 

খোজ 6৭ (বলান), ৯৯৬ (মাছুব ), ১০৮৫ 

(কাব), ৫২০৮ মেপ্তার) ৬৭১৬ (খনার), 
৭৫২২, ৮১৪৮ ( সন্দেণের )) ৭৯১, 

খোসামোর ১১১ 

খোল।মুদে ৫১৮০ 

গাড়, পড় জব) 

[ানথেনে ২১১৮ 

২৩১৭ 

গণন ফাট। ২৯৪) ৬৮৪১ 

গঙ্পা। ১২১১) ১৯০৭; ৯৩১৯-৩২, 58৮2 হ৬ত টি 

৩৭৫০) ৪৬৯৮, ৫৮৩৩, ৬৪০২১ ৬৪৪০৯ ১৯১৭, 

৮৮৯৭) ৪৬৭৯০ 

গলাগোবিন্দ সিং ৬৯৪৩ 
গজল ২৩৯২, ২৩২৬, ৩৭৬৫) 53৭5 ৪৭৭৬, 

&১৬৩; ৫৩৩৪) ৮১১৭, ৮৬৩৬ 

গঙ্গা জলে ২৩২৩ 

গঙ্গা! পাওয়। ৬১৩৮ 

গলা পার ২১৩৭ 

গঙ্গ(বারি ৪১৪৮ 

৮৮৩ 

গঙ্গ মণ্ডল ৯০৪২ 

গঙ্গ। পূজা ২2২১ 
গঙ্গা মু্তিকা 1৯৮৯ 

গঙ্গায় যাওয়া ৮৯৫১ 

গঙ্গাঘারা ২১২৯, ৪৭ ৩৯ 

গন্।ব কুদ ৮৯৪৮ 

গঙ্গ।ব হাটা ৯৩০? 
গঙ্গাবাস ১০৪৮ (ণতলী ), ৬৩৩০ 

পঙ্গালাভ ৪৪৩০ 

গঙ্গাসাগবৰ ১৭৯১ ১০৫০ 

গর্সাঙগান ২৩৯১, ১৪৯৪ (কৃক্বে) 

15৬১ ৬১, ৫৯৭২, ৬৩১০ ( ভুাতব )১ ৭০৭১ 

(যঃনব মারব), ৭৬৯১ ৮৩০৬ 

ঠা] যাওয়া ১১৫ 

গজ গত ৫২১৪ 

১৩৬৮) 

গুজে ১৮৯০, পা ৮৫৮5) ৮৯৪৩ 

গাকচ্চপ ১৩৩৩ 

গজ” ৩ ৩৩ 

গশনদব ৮৩৭০ 

গজল চাশী ৪৯০৩ 
গালা ৬০৪৬ 

গুল্লে (মছ)৮০১১ 

গচ (বেলী) ৬৫২০ 

গঢ (গন্তু ) ৩৭৯৩ 

ঢু হাতি তল 

গং (এ্রণাম ) করং ৪৩৭) ৯ 5৩৬-৩৭) ১৮৭৮ 

৩৩৪৭, ৪০৩৫) 9১7১ ৭৭৭ 

“গা, গড ৫৬৬৩) ৭০৯৯ 

শাদন ৩৭৫১ ৭১০৭ 

“্াগন্টি ৩৫৯, ৭৫০৯, ৮৮৯১ 

“াগদিল ৬৭০, ১১১৩৭ ১৭৭৭। ২৮৫৮১ ৩০৭১7 

৫০৭১ ৬১৭১০ ৭৩১০) ৮০৮ই 

গাদডলিকা ২৩৪০ 
গি (বিলখধ ) ৮১৫৯ 
গড়ে পড়া গড় (গত) জ্টব্য 

গন্চ(গক) ২৫০৭ 

*প্ঢন মাটি ১৪০৭, ৮১০১ 

গণক ১৬৬০ (কানা )১ ২৩১৮১, 

৭৫৫৩ 

৪৭১০, ৭৩৬৯, 

পাশেশ ২৬৩৩, ৯৭৪৩ 

গণেশের মাথ। ৭৮৪০ 
াঙগোল ১৮৭১১ ৮৬১১) ৯০৪৩ 



৯২২ 

নাত ২১৬৭, ২৮৪১, ( খেমটী )। ৫৯২২ 
নারদ ৩৪৪ 

নালা &৫৩৭ 

নাচ ( নাছ) ছার ১৬১৫ 
নাঁচনী (বউ) ১১*৭ 
নাচুনী ১০৯৬ ১১২২ 

নাচুগ্তি ৮৭৪৩ 

নাচের প1 8৫৩৪ 

নাই ২৩৭৭, ৪৫৩৬ 

নাছে-নাছে ৩৩১৪ 

নাট ১৪২২ (ঘরে), ৪৮₹* ( ধোপার), ৪৯১১ 
( কলুর ) ৫৯১৪ (খাঁড়ের) 

নাটুয়ার নাট ৭৫৯৬ 

নাটমন্দির ২২২১ 
নাট! ৪৫৩৯ (কাঠাল ), ৪৫৭১ € মানুষ) 
নাট] (ফল ) ৭৩৩৭ 

নাটান্ী ৪৫৭, 

নাটে গীতে ৭*০ 
নাটের গুরু ৩৪১, ৩৪৭৭ 

নাটের গোড়া ৩৩২৬ 
নাটের গোসাই ৩৬১৬ 
নাড়া ৩৮০০, ৭৮৬৯ 

নাড়াচাড়া ৪১৪, ১১৬১, ৬৯৭৬ 

নাড়া ২১৭২ (কাটা ), ৪৪১২, ৪৫৭৫ 
নাড়াবন ৪৫৭৪ 

শাডাবুনে ৬২৩৩ 

াড়মডী ৩৬ 
নাড়ী ১২৩৯, ৪৫৭৭, ৫৪৪৯, ৮৫৮৮, ৮৬৪৩ 

(পচা) 
নাড়ীনক্ষত্র ৪৫৭৬ 

নাড়ীভুড়ি ১৪৭৭ * 
নাড়, ৪৫৭৯, ৬৭৬০ (খই) 
শাড়গোপাল ৪৫৭৮, ৪৬৫১ 

নাতজ্ামাই ১৩০ 
নাতান, নাতোয্নান ২১৪৫, ৪৫৮২-৮৩, ৪৫৮৬-৮৭ 
শাতি ৬২৯, ৮০১১ ১০৪৩, ১১৪৫, ২৮৯৯, ৩২৮৪, 

৪৪৯১ ( নবাবের ), ৫৬৬৭ (€ ভূঁইয়ার ), 
৫৬৬১ ( জৌোলার ) ৬৪২৩, ৭১৮১। ৮৩৯০, 
৬৩০২৪ 

নাতি পুত ২৮৯৪, ৮১৭০) ৮২৯১ 
নাতিপুতি ৪৫৮৪, ৫৭৩৭ 
নাতির নাতি ৪৫৮৫ 

খালা গ্ররাধ 

মাড়নী ১৯২৩, ৭৪৪৭ 

নাদ, মান (লার্দি বষটধা) ২৯+২। ৪৮৬২, 
১৪৭৮, ৮৩৬৭ 

নাদা ৫৬৮১, ৬৬৩২ (পেট ) 
নাদান ৪*৮১ 

নাধাপেটা ১১৬৮, ৪৫৯৭ 

শানী ২১৯২, ৫১০৩, ৭৪৯৮ 

নাপিত *, ১৭১১, ১৭৩৪ (বু) ৪৪৩৭, 
888১, ৪৬৯০-৩। ৪8৬৩৪) ৪৯৬৯), ৫৮৭ 

(ধূর্ত ) ৯০৯৯ 

নাফা ৪১০২ 

নাম ১৫২৮, ১৭৫৫ €থোদার), ১৮১৫ 
€ ভাতাবের)। ১৮৭৯ (কিলের 9), ৪১৭৮ 
( লেখান। ), ২৪৯৭, ₹২৫৩৫+৬৬, ২৫৭৫ 
(গুকর), ২৭০৪,১২৮৯৯, ২৮২৩, ৩১৬৬ 

(বচ), ৩২১৭ (কুকুরের) ৩৫৬৯-৭২ 
(টাকার), ৩৬১৩ (ঠাকুরের), ৩৬৩৭ 
(ঠেলার ), ৪*৭০ (দাদার ), ৪০৪৪ ডো) 
৪৬১১-১৩, ৫৪১৮ (বড়), ৫৬৫৭ ৫৬৬০ 
৬১) ৫৮৪৭ ৬১৭১, ৭৮৫৫ ( এরীতরব ), 
৮৮৭৯ ( কপালের ), ৯*১* (করা) 

পাম পাডান ১৪৪০ 
নামকরণ ২১ 

নাম্কাটা! ৪১১০ 

পাম ডাক ৪৬১১৬ ৪৬২১ 

নামাবলী ৭২৪৮ 
নায়ক ১৩৭৭, &১৮২৮ 
নায়েব ১৯৮১০ 

নারকল, নারিকেল ১৩০৮, ৩৬৭৪ (টকা), 
৩৮০০, ৪০৪৯ (দাতার), ৪৪১* ৪৬২৪ 

(বানর), ৫৬৪ (ঝুনো)। ৫৭৩৩ ৫৭৩৮ 

৭৯২১ (ভা) 
শব ৪৬২৬-২৭ 

নারায়ণ ৪৫০৭ ৮৮*%্ 

নারী ৭০০, ১৬৪৭, ১১৭২৭ ( বেদো ), ২১৩১, 
*২২৪৯, ৩১২১1 ছোষ্টা)। ৪১৩৯ (ছুই), 
8৪৬৫, 8৪8৭১,| ৪৫১২ (নষ্ট), ৪৫২৭, 
৪৬৩৯, ৪৬৩১ ( )। ৪৮৭৩, ৫১৭৬, 

৫২৫৩ (নষ্ট )) 7৩৩৫, ৫৯১৮ (নবীন ), 
৭১৮০, ৭৩৭৫ পু সতীনে পড়া), *৬৩১, 
৭৭৯২, ৮১১৭৮ (সতী) ৮৮৫ 
€ মুসলমানের ) 



প্রয়োজনীয় শব্দের সুচী 

নারী নর ৯২১৪ 
নারী পুরু ৫১৮২-৮৪ 
নারী হিজড়ে ৪৬৩১ 
নারীর বেশ ৯**৫ 
নালা ৭২৪, ৯৮২) ২২৩০, ৪৬৩৪ 

নালিতা, নাল্তে, নালতা৷ পাক ১৭৩৪, %১৮৭৫, 

২৭৬৯) ৩০৭২) 2888, ৭৮৪৬, ৮৯০৮ 

নিঃসন্তান ৪৭১ 

নিকডে, নিকডিয়া, নিকড়ো ৪৬৩৭-৩৮, ৭১২০ 

নিক ৩৬২১ 
শিকাম। *১৫৭* (বউ) 
নিকামানে ৪৩৩৯ 

নিকামায়ে ৪৬৪, 
নিকারি ৩৪৭২ 

নিকাল ৮০৭৫ 
শিকু”।-2৮7 এরা 

নিকেজে! ৪৬৪১ 

নিখাউতি ৪৩৪২-৪৩ 

নিচেন! ৪৬৪৪ 
নিচেল ৪৬৪৫ 
শিচোবা ৩১২৫ 
শিডবিডে ৬৭৮৫ 

নিডান ৪ ৬৫৭ 
নিত নিত ৭১৪৫ 
[নিত ৮৯৭৮ 

নিভাই ৫৬৩ 

নিভে (নিতানন্দ ) +৭০৫ 
নিত্যি-নিতা ৩৩৮ 

নি, ১০, ১৫৮, ৬৯৭, ১৯৫৮ ( কুস্তকর্ণেব ), 

৪৬৭১, ৮৮৯০ 

নির্দ ৭১৩৫ 

নিদমহল ৪৫৩৮ 

নিদান ৪৬৬৮-৭১ 

নিদানকাল ৬১২৪ 
নিধন ৭৪২ 

নিধি ২৭২৬, ৭২৫৪ 

না নিধে (নাম ) ১১৮৮১ ২০৯৫, 

নিধের মা ১৬৭৩ 
নিধিরাম সর্দার ৩৭২ 
নধিরাম পোদ্দার ৪২৯৯ 

নিলু ৪২, ৪৬৭৪ 

নিন্দা! ২১৮২ 

৯৩ 

দিবড়ন ৪৬৭৫ (খর) 

নিবৃদ্তি ৭৩৭, 

নিম ১৭৩৪, ৪৬৭৯-৮১, ৪৬৮৫, ৭৩৯, ৮৪১৫ 
নিমতলা ৪৬৭৮ 

নিষনিসিম্দ। ৬৮২৯, ৮৯৪৮ 

নিমের পাত ২৮১, ৫০২০ 
নিক, নিমকহারামি ৪৬৭৭ 

নিমন্ণ (নেমন্তন্ব উষ্টব্য) ৬৩, ৪৫১৯, ৪৬৮২ 

(বাড়ী) 
নিমরদ ৬৪৭, 
নিমাই ২০৮ 
নিম, নিমে ৩৩৫৮, ৬৮৭২ 

নিমে ঢুলী ৭১৭৯ 
নিমুখা ৪৬৮৩ ( কুকুর ) 

নিমুরদ ৪৬৮৪ 
নিয়ড ৪৬৮৬ 

নিয়ত ৪৬৮৭-৮৮ 

নিয়তি ৪৬৯০, ৭১৩৭ 

নিবামিষ ৪০২, ৭৩৭, ৪৬৯৩, ৭২০২ 

নিবাশী ১৬৩ 
নিব ৭) ৬৩০৯ 

নিবেনবব,উ ৭৮৩১ 

শিরেনববইয়ের ধাক্কা ৪৩০৬ 

নিগুণ ৪৬৯৪-৯৭ 
নির্ধাত ৪৯৩১, ৫০৩০ 

নির্জোব ৩৪৮৮ 

নিধ শ ৩৬, ৪৩০৪) ৪৩ « ৪৬১৯৯, ৪৭০০১ ৬৮৭৫, 

৭৫০৮, ৮৮৩৬ 

নিধধধনী ২৮১৩ ( ঘুম ), ৫৪৯৬ 

নির্ববংশ, নির্ব্বংশে ১৯৫, ৩৮০২১ ৪৭০১ 
নির্বলী ৫৫০৪ 

নির্ব্বিষ ২২৯৬ 
নির্বোধ ৪৯৪৩ 

নির্ভীতারী ৪৭০, 
নির্মল ৫২৮, ৩২৩৯, ৩৭৭১ 
নিষ্যাস ৭১৮ 

নিশপিশ *৭৭*৬ 
£ শন, নিশানা ৩৫৯৫) ৬৮৯৩ 

নিশির ডাক ৮১২৬ 
নিষ্বর্খ *১০, ৪৭ ০৪-৭, 

নিষ্ঠা ৬৬২১ 
নিঠাপিত ৭৮৩৬ 



হজ 

দিলী ৪8৮৪, উপ ২৮ 

নিসিন্দা ৪৬৭৯-৮১ 

নিস্তার ৪৩৪২ 
নীচগামী ৮৫০৪ 

দথন”ণিও 

নীলমণি ১৩১১, ৮১৮৯-৯০ 

নীলাচল ৮৭১৯ 

মুড়ি ৩২৫৮, ৮১৬৯, 4৮৮৮ 

মুড়া, নুড়ো ৫২৬৬, ৬৮২৬ 

নূন ৩৬০, ৫৫৫, ৫৬০, ১৬০ (নুলের ছিটে ) 
৩৪৭৫ (জোকে 9৩৫৪৮ (ক্ষয় 3 ৩৭৪৮, 

৩৮৮১, ৪৭১৪ (পান্তা ), ৪৭১৫-২১, ৫০৫৩ 

€ পান্তা ), ৮১১০৭ ৮৫৮১) ৮৭৫৯ 

হন খাওয়া ৪৭১৫ 

নুন খাইয়ে মার ৩৫৮ 

নুন তেল, তেল জ্র্ুব্য 
মুন দিয়ে (ভাত) খাওয়া ১০৪৬, ২৯৮৯, ৩৭৪৬) 

৩৯৯৮১, ৪৯০০৭ ৬১৯৮ ৮৩২৭ 

জুনে ফেলে ১০০২ 

নুনে বিষ ১০১৭ 
মুন্ডি ৭৬৩৬ 
সুর ১৯০৯ 

সুলো ১৬৫২ ৮৬৭১ 

নূতন ৪৭২৩-৩৯ 

নৃত্য ৩২*৩-৫ (ছাঠাঁরের ) 
নেউল ৮১৬ 

নেওন ৮৬৩৯ 

নেওপেটী ৯৮১১৬ 

নেকঢ়া] ১২১৭, ৩০৯২, ৩২৬৯ (ছোড়া), ৪৭৪১, 
৭৯৫৯ 

নেকডাকানি ১০৩৪ 
লেকর] ৬৯০৮) ৮৪৩৭ 

পেকা ২৭১৪, ৪২২৬, ৪৭৪ ৩৪৪১ ৬৭১4 

নেকার ৪**১ 

নেট ৩৯১, ৭৭৩) ৪০০৯, 8৭৪৫-৫১) ৫৯৪৯, 

৭৪১৪, ৭৪৪৮ ৮৯৬৩ 

নেওটি ৩৩১৮, ৪৭৫৩7 ৪৮৫৭। ৭৫৮৩) ৭৬৪৮ 

নেওটি ( ছোট ) ৪৭৫২ (হুর) 
নেগুড়। ৪৭৫৪ 

নেঙাপেডা ৭৫৫, 
নেও বাই ৪৭৫৪ 

দেটিপেটি ১৩২ 

নেড়া ৩৭৬৬, ৪৫৭) 8৭৫৯) ৪৪৩ (গিরী) 
৭৫৫8 (দরবেশ) 

পেড় নাচে ৩৭ 
শেড় নেড়ী ৪৭৫৮, ৭৪৩৩ 

নেড়ী ১৭৩৬, ৬২১৪ 

নেড়ী-ভেডী ৫৮৫ 
নেড়ে ৮০৪, ২৩৯৮, ২৮৪৯) ৩৩৭৬ ৩৮৬৯, 

8৭৬৭-৬১) ৮০০৯) ৮৬১৮ ( হাটের ) 

নেতা, নাত।, স্তাত। উষটবয 
নেপে! (নাম ) ৭১৪৫৫ 
নেবু € লেবু প্রষ্টবা ) ৪8৭৬৫ 

শেবুধ বস ৪৭১৭ 
নেমশ্ুনন ৭৯২) ৪৬৪৬, ৮৪৪১ 

নেয়াল, নেযালি 5৭৬৭) ৭৮৩৭ 

নেয়ে ৮১৪, ১৫৮৬, ৩৮৩৭, ৪৭৬৮-৬৪, ৬৩৪৭ 

বেলে কুণ্তা ৯০৫২৫, ৯৭৭০ 

নেশা 9৭৭১-৭৩ 

নেহলী ৩১২১ (ছু) 
নোকুতা ১৭৭৪ 

নৈবেগ, নৈবিদ্ঠি ৮১৪, ১৯৭2) ২৮২৯ ( চিনিৰ ) 
৩৫৭৭ (টাটেব ), ৩৬০৬, 5৬০৮, ৪২৪৭, 
৫১৯০, ৫৫৬৯) ৫৭৯৩) ৮০৭৯, ৮০৯১) ৮৮৯ 

নৈরাকাৰ ৮৫ 
নোটে, ন'টে শাক ৫৭১, ৪৪৫৬-৫৭ 

নেোড়া (শিল জষ্ঠবা ) ৩২১২, ৪৬৭১, ৫৮২৬, 
পপ, ৩) ৭৮৯০) ৮৩৮০ 

নেোদ ( তালেব ) ৮৭৬২ 

নোনা ২১৯৭ (জল ), ৬৫৬৮ € মাটি) 

পোলক ২১৮৪ (খাদী নাকে ), ৫৯৮৩ (মিনেব ) 
নে ১২৩৩, 8৭৭৫, ৭১৭২ 

নৌকা (না, নাও ষ্টবা ) ৯৩০ (ভা), ৯৭৮, 
১৪২৫ (ভেটেল ), ২০৪৪ (মোনা বাধা ), 

২৪৩৯ € ডোবান ), ২৬৪৩, ৩৮৩৫, ৪১৬৯, 

৪৭৭৬-৭৮, ৪৮৪$ ( বাওয়া ), ৬১৫৩ (ভা), 

৮৭৯৯ 

নৌকাডুবি ৬৬৪৪ 

ঈ্টাতা ১০৫৭, ৪৫৮০-দ১ 

পৃইন্বা ৮৬৬৯ 

পক্ষ ৭৬৯৭ 

পক্গী ৩৩৩৭, ৬৬৬১ 

পগার ৪৬৯২, ৪৭৭৪ 

নি 
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পু ৪৭৮৯ 

পড় ১৭০৫ (কাপড়), ২২৬২ (পুঁটি), ৩৭৫৮ 
€ভুর ) ৪৭১, ৪৭৮১ (আদা )। ৪৭৮২-৮৫, 

৭১৬৭ ( ভাঁদুরী )। ৮৯৪৯ (কলা) 
গচ্চা ৬৫৬১ 

পঞ্চকোট ৫৫৩২ 

পঞ্চগ্রীর্সী ২৭*৭ 
পঞ্চ গোত্র ৪০৮৬ 
পঞ্চ ভূত ৪৭৮৭ 

পঞ্চ তেলী ৭৫৫৫ 

পঞ্চাশন ১৮৪ 
পঞ্চামূত ৪১৫৭ 

পটকা ৪৭৮৮ 
পাটব নিবি ৪৯৮৯ 

পটোল ১৪০২, ৪৭৪৪, ৮১৭” 

পটে 5১১ 

পটোল ভাজা ৬২০৯ 
পঙোলছোলা ৪৭৯০, ৭০৫০) ৮৫৫৯ 

পঞ্টোনর বাচি ৭৭৫-৭১ 
পটবন্ম ৪৭৯২ 
পঢতা ১৯৬১ 

প্ণী (পাডাপচশী দষ্টবা) ৯৫", ২১৪৪ ৪৫ 
€ খল ),৩১৯১-১১৯ (খন) ৩১৭৪ (পাপ), 
৪৭৯৯ ৪৮০০, ৬১২৫, ৬৩০২ (বাপ), 

৬৫৯৭) ৮১১২ 

পডাশব *৭১১১ 

পণ ( প্রতিজ্ঞা ) ৪৩১৫ 
পণেব টীকা ২৮২১, ৫৪৭৭ 
পণ € পরিমাণ ) ৪৫০৮, ৭১৬১ 

পণ দিত্তে ২৫০ 
পণেক ৪৮১৫ 

পণ্ড হওয়া ৬০২৯ 

পণ্ডিত ২৯৭, ১৭৯৭, ৩৬২৮, ৩৬৮০ (ডোম) 
৩৮০১) ৪৫৯৯) ৪৮১৬-১৮) ৪৯৮৬, ৫২৮৭, 

৫৪৯৪, ৫৭৮৬, ৬৮৭৪, ৬৯০২ 

পগ্ডিতী ৮৯৩, ৪৮০২ 

পতি ৪১৩৯, ৪৮ ১৯-২০৮ ৮১১৮ 

পতিতপাবন ৩৮৪৫ 
পতিসঙ্গ ৬১০৬ 
পত্তন ৭৮৪, ২০১০ 

পত্তন, পাটন ৭৫৫৪ 

পর ৪৮৩১ 

পি৫ 

পথ ৭০৯) ৯৭৯, ২৯২৭-5৮, ২৪১৩ (বায়! ), 
২৪৭৪ € আগলান ), ২৬৬* (দর্গিপমুখী 
২৯৯৪, ৪8১৯৫) 8৬২৪, ৪৮২২, ৪৮২৭-২৮, 

৭০১৩) ৮০৮২-৮৩) ৮৮২৯ (ছাড়া), ৮৮৮২ 

€ চেনা) 
পথ কানা ৩৬২৭ 
পথের বালাই ১৯৬৬ 
পথধেব সম্বল ৪৬৬৫ 

পণের বহু। ৮৭৫১ 

অচেনা পথ ১৯ , পথ বদলান ১৮৭ 
পণ চলা ১৩০৩, ৫৮১৭, 

৮০৮১ 

পথে বাটা ১০১১, ৭৮১৪ 
পাণ পথে ৪৩৮ ২৭৩৮, ৩৪২২, 

৭০০৫ 

পথে বসা ৪৬০, ৪৮২৬ 

পাথ হাগ। ৭৮২৯-৩০ 

পথি' (পথ ) ৭৯৫, ১৯০৫, ৬০৬৬, ৮৮৭৫ 

পথিক ৬৪ ৩৬ 

পদবুপি ৮৯৬৫ 
পা পবাণ ১৩২৭ 

পদাসবা ১৪১৮ (গুক ) 
পদার্থ ১১৮৩ 

গদী ৫৫০৫ , পদীর মা! ৫৮১৭ 

পল্সতলা ৪৮৩২ 

পদ্মনাভ ৭৮৫০ ৮৮৯ 

পল্মপত্র ৪৮৩৩ 

পদ্মপিসী *১০২ 
পদ্মফুল ২৬৩২ 
পল্মমধূ ২৬৩৮, ৬৩২৯ 

পন্মমুখী *৮৪৭২ 

পদ্মবাণী ৬৭৩৪ 

পল্সলোচন ১৬৭৩ 

পন্সিনী ৩৫৩, ৫২৭৭ 

পবন (€ নাম ) ৫৭৫৮ 

পয়গম্বর ৫১৩৪ 

গযজাব ৪৭৬১ (কাঠের), )*৮* (পায়ের), 

৫২৫৪ 

পয়সা ৯৮১ ১১২৬, ১৫৪২ (বীচ), ১৯৭৭, 
২২৯৯, ২৪৮৪, ৪৮৩৫-৩৯, &*০২ (টপাকে ১, 
৫৭৩৯) ৫৮১২ ৭২১৭, ৮২** € গাটে) 

পয়সা কড়ি ১৮৫৭) ৭১৭০, ৮৯৪৬ 

৪৮৯১, ৫৮৯৯) 

৩৪৯৩, 



৪৬ 

পয়সা না ধাকা ৯৮*। ২১৪১, ৬৪০৬ 

গর ( আপম গর ও পরের জষ্বা ) ৪৮৪৭) ৪৮৪৩, 
ঘ্স৪জ। 8৮৪৮, 8৮৪৬) ৪৮৬৩) উটাপণ। 

৪৮৭৯-৮১, 8৮৯১-৪৯৪১ 

পরকাল ৩১৭৭, 8৮৪১-৪২ ৪৮৬৬ 

পরখ ১৮২৩ ১৯২৩ 
গবগণা ২৮৪৩, ৮৮১০ 

পর ঘব ২৭১৩, ৪৮৬২, ৪৮৯৮ 

পবঘবী, পর ভাতী ৪৮৪৪, ৪৮৫৯-৬, 
পরছালা ৯৩১, ২৭৩৩ 

পৰচিত্ত ৪৮৪৫ 

পবচ্ছিদ্র ৫১৫ 

পবহাপ (নাম ) ৫৩৬২ 

পর্দার ৪৫১১ 

পরনিন্দা ৪৮৪৯ 

পর প্রভাশী ৪৮৫২ ৫৪ 

পর ভরসা ৩০৬৫, ৪৮৫৮ 

পরব (পার্বণ দ্রষ্টব্য) পর্ব্ধ ১৫৭৬, ৩১২৪ (ঈদ) 

৪৭৬* (ঈদ ) ৪৮৫৬, ৪৮৭১ 

পরবাস, প্রবাম ৫০২৩, ৭১৩৪ 

গরদা ৩০৯৫ ( চেবের ) 
পরযুবতী ৪৮৭৩ 

পববৈরাগ্য ৩৬৫ 
পরভুলানে ২৬৪ 

পবমনন ৪৯৪ ৬৪২৫, ৬৭১৩ 

পরমানন্দ ৫২৬, 
পরমামু ৬৪৭৯ 

পরার 8৮৪০, ৮৭৬১ 

পবামশ্বরী ১৫৩৭ 

পররুচি ৫১৭ 
পরশ, পরশ পাথর ১৭৪৬, ৩১৮৭ ৪৮৬৪ 

প্রশমণি ১৩৪৮ 

গর ৩০৫, 2১১ 

পবরশ্রাম ৪৮৬৫ 

পরমাদ (প্রসাদ জষ্টবা ) ২২৭১; ৪১৪৯, ৫৭.৭ 
পবসানো ৭৬৭৮ 

পরহিংলা ৪৮৬৯ 

পর্বত ১৯৭, ১১০৬) ২৮৬৯, ৩২৫০ ৫১, ৩৭১৬ 
৩৯৪৫০) ৪৮৭5) ৫৫৩৩, ৮১১৮, ৮১৪৪ ৮৭০২ 

গবাজয় ৫২৩০, ৫৯৬৩ 

পরাণ ৯৬, ৩০৭৯। ৩৯৮২, ৫২০৭, ৭৪৫৬, ৭৯৯৫ 
পরামর্শ ৭৪৫৯ 

বাংল! প্রধাদ 

পরামাণিক ( ক্শ্রেষ্ট ) ২০৫৯, ৩১৯৪, ৩৩৪৬ 

পরামাণিক (নাপিত ) ৪৮৬১ 
পরিচয় ৪৮৭২ 
পরিণাষ *৪৬৬৮ 
পরিপা্ঠি ৮*৫, ৪৫৫২, ৪৭৬৩, ৬১৭১ 
পরিবার ৪২৯৩ 

পরিহ্র ৪৮৭৩ 
পরী ৩৬৫৪ 

পরীক্ষণ] ৭১০২১ ৮১৭ 
পরুষ! বরদার ৭৯১৭ 

পাবের খাওয়া ৫১৫ 
পরে ঘর ১৯৪ 

৪৮৮২ ৮৫ ৭৮৩৭ ৮৪৭১) ৯০5৩ 

পাবর-- 

পাবব ভাগ ৬৯১5 

পণবব কথা ৯১৪৫ ৪৮৭৮ 

পণ্রর ভিটে ৮২৭ 
পরের ফেলে ৫৫৭ ৪১৫০ ৫১, ৪৮৪১ ৯১ 

পাবুব প5 ৭৭৯ 88 ৪৭ ৭ 

পবর পোলা ৪১৭১ 

পাবৰ দয ১৭৭৫ 

পাব বেলা ৪৭৭ ৮৯ ৪২৪ &৯১০ 

পল্রর মন ৪৮৩ ৮৯১৮ 

পাবর ভাত ৪৭১৩, ৪*০২ ৪ন১১ ২ 
গন্বধ চান ৪৮৮৯ ৯৩ 

পার বাডী ১৫৮৯ ৮৯১৫ 

পাপ শু[ল ৪৮৮৪, ৪৯২৬ 

পাখব মোষ (না বেটী) 
৭৩৯৬ 

পাব মাপ! ৪*২৯ 2৩ 

পারর ধন ৪৯০৭-১৪ ৭১১৬ 

পার হত ৪৫5 ৪৯৩৮ ৪১ 

পরোল ১৩৭ (হি ) 
পল্ঠা গাছ বা শাক 8৯৪৪ 8৫, ৭৯৫৬ 

পলা (অলঙ্কার )৯৫২ (রী) 
পলা (তোলব )৬ ৮৯০, ৩৮৯৫১ ৮১১২ 

পলাশী পরগণ ২৮৪৩ 
পান! ৫৭৪৩ 

পলোড। না ৩৪৪৭ 

পলোয়ার ২১৯১ 
পশরা! ৭৬৭ « 

পশলা ৯৮১ 

৯২৩৩, ৬৮৮খ। 9৫5: 

১৯১৯ ৪৩৪ ১) 
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পঞ্চিয ৮*৯, ২৩৩২, ৪৯৪৮-৪৯, ৫১৯৩, ৫৩৯৭ 
পশ্চিমন্ারী ৩৯৬৫ 

পসায় ৪৮৩৮ 

পুরি ৮৪৫৭, ৪৩) ৮২৬৪ 
পন্থা] %৭৪, ৮২৩৫-৩৩৬ 

পহেলা ৪৯৫, 

পা ৯৮৩, ৯৮৫, ১৭২১, 

৮*৫৬ (ভাঙা), ৮৪১৪ 
পাও ৪৯৫১, ৮৯৮৫ 

পা] খডষ ১৫১৮) ৮৩৭১ 

পায়ে তেল দেওয়া ৫০৭৩ 

পা দিয়ে চাপা বা মাউান ৫১৪, ৫০৩৭ 
পায়ে দা! বা দড়ি ৩০৩৯, ৪৩১৫ 

পা ভোলা ৬৯০ 

পা। দেওয়া ১৫৪১, ১৫৫০ 

%) দল ৫৫৮০ 

পা ধোয়। ৬৯৭৩ 

পায়ের তল ৭৭৫৬, ৮৫৭১ 

প। পড়া ১৬৬৫ 

পা শেবো ৬১৪১ 

পাষে কুচুল মাবা ৭৬ 

পায়ে গচ ৩৯১৬ ৫৬৭০, ৬4৪০) ৭১৬৫ 

পায়ে গোদ ৩৯০৩, ৫গণ২ 

পাষে খরা ২৬১৪ 

পাষে টলা ১৩৪, 
পায়ে ঠেলা ৭৭, ৫০৭৩, ৮৭৫৩ 

গায়ে পড়া ৫৯৭৫, ৮১৮১ 

পায়ে তাচ ১০৬৭ 

পাষে বেড়ি ৩৩ 
পায়র মুডি ৪২১৭ 

পে পায়ে ১৫৯৪, ৫০৯৬ 

পাইক, পা ক ৪৭৬৪ 

পাইক পেয়দ। ৬৩২ 
পাওনা ৭৪৭৬ 

পাক (রান্না) ৭০৫৩ 

পক ২৫৮০ ( দ্নেওয়া ), ৪৫৬৩ (দেওয়া), ৪৯৬৩, 

৫৩১৫ (প্রেমের) ৬৪১৫ (জিলিপিব ), 
৮২৬৫ ( সঁডাশীব ) 

পাকমার ৪৯৫৩ 
পাকসা্ট মারা ৪৩৪৯ 

পাক ৫৫০, ৪৯৬২, 8৯৬৪, ৮৬৮৭ 

পাকে পৌতা (কথ! ) ১৩৩২, ৭৮৯৩ 

€০৭৭-৮১) 9865০৩৬ ৩) 

৪২৭ 

পাকন! দাঁড়ি ৫৬৯৪ 
পাকা ১৫৪৩ 

পাকা আম ৪৯৫৫-৫৬, ৫৬৪২১ ৮৭৭১ 

পাক] চুল ৭১৬১ 

পাকা ধান ১১৬৯, ৪৩০০, ৪৯৫৯, ৭৩১৩ 

পাকা পাশ ৪৭৮৫ 

পাক! ফলাৰ ৪৯১ 

পাকা মেষ ১২৯৭১ 

পাকা দেতখানা, দেতখান। জ্টব্য 
গাঁকাল মান্ধ ১৬২৯, ৪৯৬২ 

পাকী € নেব) ৭০৪৮ 
পাকীর কাজ ৩৯০১ 
পা ৪৯৬৫ 

পাথন। ৩৪৬৬ 

পাণা ৮০৮ ৩৫৮৮ (গকডের ), ৫১২১ (পিপডের) 
গাঙী ১১২, ৩৭৮, ৬১৭, ৭৫৭, ৮০৭ (উড়ো), 

৮৬৪ ৩৫, ১৪৯২ (কোকিল), ২২১৪, 

৩২৭৯ €( তোতা ), ৩৩৩5 ( জঙ্লা ), ৩৫৮৩ 

(টিটির ), ৩৬৫১, ৪৯৬৭-৭০, ৫৪১৯ (বড ), 

৫৬১২ (মাবা ), ৬৪৪৮ (ছতারে ) ৬৫৮৩, 

৬৬৮০, ৮০৮৪) ৮৭১৭, ৮৭৪৮ € ঝাড়েব) 

৮৯৫১ 

পাগী ডানা ৮০৫ 

পাখীব পাখা ৬৬৬১ 
পাখী পালক ৪১৭৪ 
পাখী পড়া ৪৯৬৬ 
পাঁখী গাছ ৭৩০ 

পাঁখীমা রা +১৯৫ 
পগ ৫২৪৭, ৬৫৫৩, ৬৭০০) ৭২ ১১ ৮২৫৫ 

পাণগব বড়াই ৬৫৬৩ 

পাগড়ি ৯৮১ (ভেড়া), ২০৭০, ৪৯৭১-৭২, 

৬৪৭৬ (ভেডা ) 

পাগল *১১৭, ৪৪৭, ৮৪৬, ১৬৬৮ (কপে), 

১৮৩৩ ( করা), ২৮৩৮ ( ঘোডী। ) ৩৯৯৮, 

৪৯৭৩, ৪৯৭৭-৭৮, ৪৯৮৩) ৫২৩১ ৫২৯২, 

৬০৭২ ( সেঘানা ), ৭৬৫২ ( হওয়া ) 

পাগল ছাগল ১৮৪০, ৩১৯০ ১, ৪৯৭৪, ৭৩৪৮, 

৮৯৪৮ 

পাগলা ২৫৫০) ৩৯৬৯, ৪৯৭৩, ৯৮৪৪৭ 

পাগলের মেলা ৫ *০ 

পীঁচন ৬০৬৫ 

পাঁচ জন ৪৯৮১-৮২, ৪৯৮৭ 



নই 

গঁচ সিকা ৮৬৭, 

পাঁচ হাতি ১৪*৩ 
পাঁচালী ৪৯৬৫ 

গাঁচিল ২৮৭, ৪২৮১, ৫৯০৬, ৮৭২৭ 

পচ ৩৯০৫, ৭৪৪, 

পাছ, আগ ষ্টব্য 
পাচ্-দুয়ার ৩৭২২, ৪২৮৪, ৫৯১৩ 

পারছ ৩৭১৪, ৫২০১, ৮৮৯৪ 

পাছায় চলাপ ১৩৮৭ 

পাছায় হাড়ি ৩৪৭১ 

পাছার খুলি ৫৬৭৭ 

পাছা ( কাঁপড ) ৬৯৩০ 

পাছা ২০২২ ৩৬৮৯ 

পাছুডি ৩৮৭১ 
পাজী ৭১০৪ 

পা-জটে ৪৯৮৪ 

পাঁজর! ৮৬২৪ 

পী্তা ২৫৪৭ 
গাঁজা, পাঞ্জা ২৪৬৭, ৫৩৮৩, ৬২৩০ 

পাজাভব! দাড়ি ৫৬৮৫ 

পাঙ্গী ২৫২, ১৫৮১, ১৫৯১ ৫৬১৩, ৭৪১০ 
পাজি ৪৩৮ ৪৯৯০, ৫১৪৮, ৮৭৩৭ (হাতে) 

পাঁজিপু থি ৭*৬৯ 

পাঁজি ( পাজাল ) ৬৭২৯ 

পাট ৯৯২ 

পাটশাক ১৮৭১ 

পাট ( কাঁপডের ) ২১৮৯ 
পট (পীঃস্বান ) ১৫, ৭৮৭ 

পাটকেল ৭১৫-১৬) ১৯৩৩) ২০৯৩ ৫৪০৫ 

পাটখ্লান! ( সচব শর্ধ ) ৩১৭ 
পান ৭৫৫৪ 

পাটন! ৪৯৯১ 

পাটনী, পাটুণী ২১৭৪, ২ 5৮২, ৩৫৫২ 

পাটরাঁণী ৩৩১৭ 

পাটা 8৪১৯ 

পাটারি ৫০৬, 

পাটালি ২৫৩৬ 

পাটি ৪৭৯৯৩) ৫৮২৭৭ +৫৬নন, ৬১৯৬ (রাঙা ) 

৭৫৮৫ ( বেষ্ঠার ) 
পাটিকাটা ৮৩৯৫ 
পাটে-পাটে ৪১৮৪ 

পাঠ ১০৪৫, ৮৬৯৭ 

বাংলা প্রবাদ 

পাঠা 8৬৭, ৬৬৮ (কৃঠে)। 5২৭১ (চি), 
১৭৮৮ ( খীশ্থবা ), ৬৬৪৬ ( প্রোড়া )। ৪২৫৩, 

৪৪৮৮ ( নবমীর )) ৪৯৯৪-৯৫, ৯৯৯৭-৫৭৭৭ 

৫৭২৩ ৬৯৭৮৪ ( খাওয়া! ), ৮৮৮৪ 

পাঠ! কটি] ২৫৩, ২৮৪, ৯৮৪, 8৯৯৯ 
পাঠী ৪৯০৯ 

পাঠান ২৮৯৭ 

পাড় ( ঢে'কিব ) ১৬৯৫) ৩৮৬১) ৫৩৭) ৫৮৯৯ 

(বুকে) 

পাড় (নদীর ) 8৪৭২, ৫৭৬ 
পাড়া ( পদচিন্ক ) ১৫৩২ 
পাড়া ৩৪২ ৫৫৬, ১০৩৪, ১৮৭১) ২০৫১, ২৩৫৬, 

১৪৮৯ (মাঝির) ১৫২০ (উজাড ) ৪8৫১৯, 

৪৬৪৩, ৪৬৯১ ( কৌদলের ) ৫৭5৪ ৫ 

৫৭৩৫) ৭৯৩ 

পাচার লোক ৯১৩৩ 

পাড়ামদ্ধ ৬৬৮৩ 

পাডা-পাড়া পাঞ্ায পাদায ১৫২৪ 8৭৭৯) ৫5১৮১, 

৭৮৬৭ 

পাড়ি (কাঁপাউব ) ৫৫৭, 
পণ্চা গাওয়া ৯৪৮৭ 
পাঁদার্থা ৭৪১৯ 
পাড়ান ৭১৫ 

পাঢাপঢশী (পদশী স্ব) ১১৬ ২১৫৬ ৯৩৫০৭ 
(চর) ৫ ৩, ৬১৯৯ ৬৭৪০, 

৭১৪৬ ৪৭ ৭১৮৯) ৭৯০২ ৮৮৬২ (মাগী), 

5৫ 2৫ 

৮৮০৪৫ 

পাডাপাডি ২২০৮ 

পাডগ্বডানী ৩১৭৫ 

পাণিষ্ঠাটি ৭৬৫৮ 
গাব ৫০৭৮ 

পাব বঞ্চিত ৫০০৭ 
পাগ্রপুত্র ৪৩২৭ 

প1ও1 ৩৮২৪ 

পাত (এটো জর্ঠবা) ১১৩৪ (এটোকুড়ের ) 
১১৪৯ ( ছোঢ-ষ্রুয়ের )। ১১৫৪ (বট- 

ঠাকুরের ) ১২৩৪1১৪5৪ (কর্তীর ), ১৪৬১ 
( গিষ্ীর ) ১৭৬২,1১৯১৯ ( কুঠের ), ৩২৭০. 
৭১ (ছোড়া), ৩৮, ৪৬৪৬ (পাওয়া) 
৫০০৯-১২, ৫*১৫-১৫, ৫৯৪৭ (মগের) 

২৩৫) ঈগ৩৪২। ৭৬৮৪ 

পাত কাটা ১৫৭৯ 



প্রয়োজনীয় শব্দের শূচী 

পাত কুড়ান ৪৩৪ 
পাত পাতা ৭৩৭৯, ৯২৪ 

পাত পাড়! ৫৯৪, ৩৮৮৩ 

পাত বাধা ৭৯৬, 
পাতে ঢালা ব) দেওয়া ৩৭৫ ৭৬৬৩ 

পাত ভাত, ভাত দ্রষ্ঠবা 
পাতপাত ২৯১২ 

পাতে ডোদন ৪৫২৫ 

পাতের কুকুর *৪৫২৫ 

পাত ১৭৮১ 

পাততাঁড়ি ৫৭১৩ 
পাত ৫০১৬ 

পাতরা (পাথর ? ) ৯৭৯০ 

পাতশা ৫২৮০ 

পাতা ৩৫১৯) ৩৮৪৪, ৫০১৭-০৯ 

পাত। মাডংল ৬১০৩ 

পাতা চাপা ১৭৫৯ 

পাতান ৪৪১১ 

পাতাল ৩৫, ২০৯, 2৬৭১ ( কতদুব ) 

পাভালফৌদ ৫০১০ 
পাঠান যাওয়া! ন ৮ 
পাতি ৫০১৬ 

পাতি নেডে ৫০৯১ 

পাতি ( শান্ত বাবস্থা ) ১৫৫, ৪৮১৮ 
প।ভিল ২১৮০) ৭০৪৬ 
পা ৮৮, ৪৫১ ৪০২, ৭৮৪২, ৮৫২৩ ১৮৫৪৪ 

পাত্রেব মা ৫০২৭ 
পাথব ১৭০ € শোকে ), ২২৭৫ ( কুড়ে), ২৭৮০ 

৩১০৮, ৩৩১১ ( জগন্দল ), ৩৩৯১, ৩৫৮৪, 

৪৩৪৫ (গীঁথলি ), ৪৪১৫, ৪৬৮৭ (ঝুলিতে) 

$০২৮-৩৬, ৫৩১০) ৬৪৩৬ ৬৬৫৩, ৬৬৭৪, 

৭৩৩৪, ৭৬৬৯, ৭৮০৭ ৭৮৭৪ 

পাথব কাটা ৩৫১৫ 

পাথরচাপা ১৭৫৭ 

গাথব (বাসন ) ৭৮৭, ১৫৭৯, 
৬২২৯ 

পাঁথরবাটি ৮৪৮৫ 
পাথরা ৮৮২০ 

পাথার ৭ 
পাথুবে বোক। ৫০৩২ 
পারদ ১৪৩৪৫ 

পাদরি & ৪৮৩ 

৩৫৫৩॥ ৫২০৫, 

৪২৪ 

পাঁদাড় ৩১, 

পা অর্থা ৮২১৪ 

পান ৬৭৩, ২৭৪৬, ২৮৩২, ৩৯২৭, ৪৭৮৫ (পাকা), 

৫০৪৩, ৫৯৪৪ (কেনা), ৭৪৮১ (সাজা), 
৮৪৭২, ৮৬০৮ (বেচা) 

পাশ চুণ ৫০৩৮-৩৯, ৫৮৯৭, ৬২১৬, ৯৮১১, 

৬৮৩৪ 

পান পানি ৫৪ ১-৪২ 

পান বাটরনী ২৮৩ 
পানেব খিলি ৬১১ 

পানে চিব ৯৩২ 
পান স্পাধি ১৮৪৭, ৫০৪৮, ৭৪৬৪ 

পান! (পুকুবের ) ২৪৮৫) ৭০০২ 

পানা ( সণ ) ২৫ « 

পানাই ৪৩৯০ 

পাশান (ধ ) ৫০৪৪ 

পাশ।পুকুর ১৬৪৭, ২৪৮৫ 

পানি ৫১১ ১৪৭, ৯৬৭, ১১৯৩, ১২০২, ২১৯২, 

১৮৭২, ৩৫৮৫১ ৩৬১০ € খোলেব ), ৩৬৬৩ 

(খাওয়া), ৩৬৩৬৭ ( খাওয়া ), ৩৭২৩ (পুকুরে), 

৪২১৪) ৪৩২০, ৪৩২৫, ৪৩৫৩ (মাছ) 

৪8১৫, ৫০৪১-৪২, ৫০৪৫-৪৭, ৫8৮৫, ৬৪৬৯ 

€ কচুপাঁতীর ), ১৬১৮, ৭১১৩, ৭৩৬৫) ৭৪৯৮ 

(জেযাবের ), ৮১১৩ (ঢাল।), ৮৫৬৪, ৮৭৮২ 

(হালে), ৮৮৫৩ 

পানিফেট ২৬১১ 
91[নিহাি ৭৬৫৮ 

পান্ু, পান্তু! ৪৭১৪, 2৬২৪ (খাওয়া ) ৬৭১, 

( খাওয়া), ৬৯৩১, ৭০৮৪ ( খাওয়া), ৭৮৬১ 

পান্ত। ভাত ১৫৩০, ৪১২৯, ৫০৪৯-৫০) ৫০৫২- 

৫৩ ৬৭১৮, ৮০ ৩৩ 

পাস্ত। ভাতে বি ১১৭৮, ১৮৭৫, ৩৭৪৬, ৪৭১৩, 
৫০৫১১ ৮১০ 

পান্তামীবী ৪৮৪৪ 
পাপ ২৮) ৬৯) ৩৯৩, ৪8৯৪) ১০৮১, ১১০৬, ১৪৬৪, 

১৮৮০, +৩২ ১ ২৩৬১ (গম়ীর ), ২৫২৭ 

(গিন্রীব ), ২৭৭৯ ( ঘরে), ৩২৭৪ (পড়শী), 
৩৯৮৬, ৪২৪৬, ৪৩৩৮, ৪৩৪৩, ৪৪০৩ 

(বিচাব ), ৫০৫৮-৫৯। ৫০৬৭-৬৮) ৫০৮৪) 

৬৪৩০ (মনের), ৬৯৫১, ৭০২৮, ৭৫৭৭ 

(রাজার). ৭৭১৪ (লঘু), ৭৮*২-৩ 
(লোভে ), ৮১৩৯, ৮৯১৫, ৮৯৫৫ 



৯১৩৪ 

পাঁপিষ্ঠ ৫৪৬৪ 

পালী ৩৮৫৩ (পুরান ), ৪৪১০, €৯৬১-৬২, 
₹১৭৫, ৫৩০৯ 

পাপক্ষয় ৪১১১ 

পাঁপ পুণা ৫০৫৭, ৫২৫৯, ৭২৯১, ৭৭১৩ 

পাপ বাপ ৫৬৩, ৬৯৫১ 

পাপের সাজা ৭৬ 

পাপ করা ২৪-২৫, ৪ ৩৩৪, ৫০৫৪-৫& 

পাপ তাপ ৭৪৩৪ 
পাপ-কাপ ৫০৫৬ 

পাপে ভর। ১৭৬ 

পাপের ধন ৫০৬৫-৬৬ 

পাপে হজ ৬৫ 

পাবে-পবে ১৭৬০, ৭৭৩৭ 

পায়বা ৫৬১, ২৪১৫, ৩১৮৯, ৩৮৭৮ 

৭৬৯৭? ৮৩৯৯ (কুখের) 

পায়েম ১৮৯০, ৬১৯৫ 

পার করা & ৭৮৩, ৫০৭৮৬, ৮৮৯৭ 

পারণ ৮৩৭-৩৮ 

পারপা ৬৭৩৬৫ 

পার্বতী ৭৯১৬ 

পার্ধাণ (পরব ছষ্টব। ) ৮৬৫৭ ২৭৪১, ৩১৯৬, 

৫৭৪৭ €( তেন), ৮৬১ 

পার্খ্চর €৪৪১ 

পাবা ৫৮৩ 

পারা (তুলা) ৪৭০০ 

গাল ( গরুব ) ৩১৪, ৫০৯২-৯৫, ৭১১৫, 

( শৃয়রের ) 
পাল (নাম) ৫১৮৭ 

পাল তোলা ৭৩৫৭ 

পালক ৭৫৭, ৪১৭৪ 

পালকি ২০৪২, ৯৩৭৫) ৮০৮৮, ৮১৫৯ 

পালা 2৪৬৩ ( কীর্তন ), ৩৫০৭ 
পাল (শাক ) ৩৫৫০ 

পালান ১৯২৭ ২৫৪৬ 

পালি (পণস্তি ) ৬৩৫ 

পালি ( পরিমাণ ) +৮৭, ২৩৪৯, ২৫১৯, ৪৪৫১ 
পালিশ ২৫ 5১ 

পাল্লা ৪৩৯৯ 

পাঁখকুড *২৫৩২ 
পাঁশ গড়াগড়ি ১১১৩ 
পাশ পেড়ে কাটা ১৬০৮ 

৪৯৬৫, 

৭৯৯5 

বাংলা প্রবাদ 

পাশ ( বন্ধন ) ৩৭৮৭ 

পাশতলা ৬৫৯ 

পাশমোতী 4৮৪৯ 

পাশা, পাশুলি ৮২২৬ 
পাশা ২৯৯৭, ১৭৮৬-৮৭১ ৪৮১৩) ৫৯৬ 

পাশ] খেকা। ৬৫৬ 
পাশ] ৮৮৮৭ 

পাশুলি ২৬১৮ 
পাষাণ ১৬৬৭, ৫০৬৯ 

পাহাড ৩৩০১, ৩৩২৭) ৪৯১৫১ 8৭৫২) ৪৮৩১) 

৫০ *৬, ৫১৭১, ৫১৩১ 

পিছনে, পেছনে ৬৯৩ 
পিছল-ঘাট ৪৮৭৩ 
পিছু পিছে (জা উষ্টব্য ) ৫১০২ 
পিটপিটে ৪৭৯১ 

পিটুনি ২৩৮২৯, ৫১৫৩ 

পিট, পিটা, পিঠে (পিষ্টুক 9 ৮১৮৯, ১৯১৫, 
২৩৩৬, «৫৯৮১ ২৯৬৫) »৩০ 5১, ৩০৭২ 

( তালেব), ৩৪৪২) ৩৯১৫, 8০৩৫, ৮৯১৬ 

( পবেব )। ৫০৪৯, ৫০০৩ ৬॥ ৬১৮১) ৮৩২৮, 
নি ৭৩ 

পিটে (আসক ) ৬৮১, ৬৩১৭ 
পিট পায়েন ১৮৯০, ৬১৯৫ 
পিটের ঘীড়ো ৭৩৮৭ 
পিঠ (পৃষ্ট ) ২০৫৮, ২০৭৬, ১৮৪৮ ( গাধ।ব ) 

২৮৮৩ ৩৫৯৫, ৩৬৯৯ (টাকে), ৫১০৭ ০ 
৫২১৮ 

পিঠে কুলো ১৬৯৬, ৬৭৪৪ 

পিঠকোড়া ১৮৭৪ 

পিডে, পিড়। পড়ি ৭৭৭ ১৭৬৭, ২৫২৫ 

( সাঙ্গ), ৫১০৭ (উচু ), ৫১১৭, ৪৮৩৩ 

(উচ) 
পিডে দেওয়া ১৮৭৭) ৩৪ 5৫ 

পিড়ে পেঁড়ো ৫১১১-১৩ 

পিডা বওয়া ৪৪৯ * 
পিডের বন! ১৮৯২ [ 
পিড়া (ডিগ্রি) ৫৯%, 

পিগুদন ৫১৫৫ 

পিত্ডি ৮২০, ৮৭৪, ২৫৬, ৫১১৪-১৫ 
পিতপিহ ৭২৪৫ 

পিল (পেঙল জবা) ৫১১৬, ৮৪৭৪ 
পিতাপুর ৫১১৮-১৪ 



প্রয়োজনীয় শব্দের সুচী 

পিভামহ ১১৭, ৫৩৪৭ 
পিতামাত। ৩৩৪৫ 

পিতুপুরুষ ২৩৩০ 

পিতৃমুখী মাতৃমূখী ৫১১৯ 
পিতলোক €₹১৬ 

পিত্ত, পিগ্ডি ১৪০২ ১৪৭২, ৫৩১৬ ( প্রেমে) 

পিত্বের কোপ ৭৭৭৫ 

পিভুনাশ ৩৮৮৭ 

পিত্তিরক্ষে ৫৮৩১ 
পিতোশ ৬৬৫০ 

পিদ্দিম (প্রদীপ ছষ্টবা ) ১৩৯, 1১৮৪, ১৬৩৯, 

৬৭৮৫, ৩১৭৯১ 

পি'পডে ২১০৮, ২৫৪১। ৫১২০-১৪, ৫১৯৫, 
৬১১৩, ৬৬৬৯১ ৬৮০৫) ৭০১০১ ৭৭৬৯ 

পিপড়ে ভাজ। ৭5৭২ 

পি'পজেব গর্ত ৫১২২, ৯০৬১ 
পিপুল ৬৮৩৮, ৭৭৮০) ৯+ ৬৯ 

পিরান ৪৬৭৪ 

পিবীত, পিরীতি (প্রীতি পষ্টবা) ১৩৬৫ ১৬১, 
১১১১, ১১১৮ (খানকীব ), ২১৯৬১ ২৪১৮, 

১৬২২, ৩০৬৩, ৩৪০০ ( পলেব ) 
৪৩৫৭ (ধাব বেঁধে), ৪৭২৬ (নূতন) 

€( পডশাব ), ৪৯৭৭, 

৫১০১, ৫১১৭, ৫৪৩৮ (বব), ৬২১৭ 

(সভীনে ) ৯২৭৫ (খলের), ৬৮৩৬, 

৭০৭৬, ৭১৯৪ (করা), ৭২১৫, 

(কেঁদে ), ৭৬২০, ৭৮২১ (শঠের ), ৮১,১ 

€ জন ), ৭৮৯৮ € শশাৰ ) 
পিরীত বিচ্ছেদ ৩৩৫৩, ৩৫৫৮ 

পিবীতের খেলা ৫১৩০ 

পিবাঞ্ডেব ছন্দ ৫৮৩ 

পিবীতেব পথ ৬৪৩৬ 
পিলা, পিল ৫২৩৪ (চমকন ), ৫৫০৩ (ভা), 

৭১০৯ ( পের্টে) 

পিস্শ।শুডী ৮৮৬৮ 
পিসী মোসী দ্রষ্টবা ) ৫৮৬৭ 
পিসের তাই ৬৭১৫ 

পীঠ ৬২৯৫ 

বীর ৬২৪, ৫*৩৩। ৫১৩৪-৩৬১ ৫৩৪৭, ৫৪৫৭, 

৫৫৮১, ৬৪৬৬ ৬৬৫১, ৭৪৮৪ 

লীর শিন্নি ৩৯০৬, ৫১৩৭, ৫৮৬৩ 

পীর বার ৬৮৩৬, ৫৮৬৩ 

৩০৬১ 
চি 

8৮৭ ০ ৫১১৫ ৯৯ 

৭৩৭৭ 

৩৯ 

পুই ৬৯৪, ৫১৩৯ ৬৬৪৪, ৭৮৭২ 

পই-আদীড ৩১৫১ 

পুইশাড়ি +৩৬৪৮ 
পু ই-বাদাড ৩৬৫৫ 
পুকুর ২১৮২, ৮২৩৩০, ২৪৮৫ (নষ্ট), ১৬৭৯ 

€ দেওষ। ), ৩৪৮০, ৩৭২% ৫১৪২, ৫১৪৩ 

( চুরি ), ৫১৪৫-৪৬, ৫৮১৯, 9৯১৯৭ ৮৯৫৬ 

পুকুব-কাত ৫১৪০ 

পুবব কেনা ও কাটানো ৯৫৬, ২৩৭৭, ৫১৪১ 

৫১৪৪, ৫৯৭৪ 

পুকৃব মাছ ৬৯৪, ২৪৪৪, ২১৪৪, ৫৭৫৫ 

পুকুব পাড় ৭৫৭৯ 
প্রকবেন শন্ু *২৪৮৫ 

পুর্গিব ভাই ১৪৩০ 
পিচ ১৪৯৯ 

পুজি ১৯১১, ১১০৩, ৫১৪৭-৫০, ৭৬০৭ (বাঁডেব) 

পাজিপাট! ১৩১৬, ৪১১৮, ৭১৭১ 

পুলি ১৩৭১ (টাকার ), ৬২৪৩, ৮৭৯৬ ( বীধা ) 
গুটি (মাছ ) ৬১৩, ৩৯২, ৬৫৭, ১১৯৭, ২২৬২ 

( পচা ), ৩০৩৫-৩৭ ( চুনো ) ৫০৪০ (কুদে), 

৫১৫১-৫৫, ৫৫৫৭, ৫৭৯১) ৬৯৩৭, ৮০১৪ 

পুপ্টী (গেট ) ৩৯৩০ 

পড়া ২২৯৩ 

পুডো ৫১৫৭ 

প্শ্য ১৭৬৫, ৯০৮৮, 8৩১৭, ৭১৫২, ৭৬৯১ 

পুণাবান ৯৯, %৬৩১০৭ 

পরণাবন্ী ১৭৪০ 

পুত (বাপ, মা, মাগ, পেটেব, বউ, বি, নাতি 
রষ্টবা ) ৫৩, ১২৫ ( অভাগীর ), 8৪০, ৬৭১, 

৯৮৯-৯৩,৭ ১১৯২ ( এযোভীব 9 ১২৯৫, 

২১২১, ২৬৪৪, ৩১৬৮১ ৩২২৩ 

(নিজেব), ৩৬২৮ (পগ্ডতিতেব ), ৩৬৪৩ 

(ডোমর ), ৪৩১০১ ৪৮১৭ (পণ্ডিতের ), 
৫৩০৫, ৫৫৩৭ ( বাগদীৰ ), ৫৮০২, ৫৯৪৯ 

(সাত), ৭৫১২ (পেতেন )১ ৮০৭২, ৮১২১- 

২২ (সহনের ), ৮৪০২১ ৮৭৯৮ ৮৯৫৯ 

১৮৩০৪ 

(আমাব ), ৮৯৬৩ (সাত) 
ম ভূত ১২৫, ৪৮১৭১ ৫১৫৮০৫৯৬৩১৫, 

৮০০৩, ৮৫৫২ 
চি 

পুতেব ভাত ৫১৬৫, ৫৬৯৩ 

পুতেব মা ৬৩২১ ৮৯৮৪ 

পুতের মৃত ৫১৬৬-৬৮ 



৯৩২ 

পৃতস্তী ১৯৭৭ 
পুতিরা ৩১৭৪ 

পুতুপুতু ৬৪৭৭ 

পুতুল ৬৯৮, ১৪৭১, ৩০২৭ (চিনি ), ৩২৬৯, 
৩৫৭২ (কাঠের ), ৪৪৮২ ( ননীব ), ৮৪৭৫ 

(কাঠের) 
পুতুলনাচ ৫১৬৭-৬১ 

পুত্ব,ব ৩৮০২ 

পুত্র ২১, ১৭৭) ১০৪৩। ৩১২১ € জুয়াব )। ৩৩৪১, 
৪৩১১, ৪৫১১ (নষ্ট), ৫৪৩৪ (অন্ধ), 
৮২৪৬, ৮৪৯৮, ৮৫৩৩ 

পত্র কন্া ১৬৬০। ৪০২) ৮৫৫৩ 

পুত্রবতী ৭০৭৩ 

পুত্রশোক ৫৪৬৫) ৬৬০৫, ৬৮৮৪ 

পুথি ৫০১৬ ৫১৭০-৭২ 
পুন্কে ৫১৭৪ (শত্রু) 

পুবাণ (গ্রন্থ ) ৭৩২৭ ১৩২৭, ৬৯৩৭ 
পুরান ১৮৫৩ (পাপী), ৪৭২৩-২৪, ৫১৭৫ ৭৯, 

৫৭২৭ (কাপড়) 

পুবাণ টোলে কষ ৫১৭৮, ৭৫৪ 
পুরি (খাস) ৬১৭৮ 
পুরী ৫১৮৬, ৭৬২৮ (বাবশব ) 
পৃকম (সী উষ্টুব ) ১১৯৫ (কপালে) ২৯৬৫ 

€কোন ) ২১০৩ (ছুই), ২১২৯ (পূর্ব) 
৪৬৩৩ (পোলা), ৪৬৯৫-৯৬ (শি্ণ ) 
৫*৪৭ (ন্বান ), ৫১৮০ (স্ত্রী), ৫১৮৭ ৮১, 
৫৪৯৬ ( নিধ্নী ), ৬৬৯১ ( মাপা্ন) 

পুরুষের দশা ৫১৮১ ৮৩ 
পুকষের লক্ষণ ৫০৫ 
পুক 4৭৯5১ 

পুরুত ১৪০৩, ১৭৭৫, ৩১৩৩, ৫০৬৯, ৫৬৫৮, 
৫৭৪৯, ৬৯৩৭ 

পুরোহিত ১১৮ 
পুলি ১১, পুলিপিঠে ১৬৯১ (লেজ) ৮১১০) 

৬৪২৫ 

প্ুলিপলীম ৫১৪৭ 
পলো ৫২৯১ 

পুঙ্গণী ৫৮৩৩ 

পুবা ৩২৯৬, ৫১৮৮ ( এড) 

পুষাপুর (পোষা পুত শষ্য ) ১৮*৭-৮ 
পুজা, পূজো! ২৬৭২) ২৮৭১, ৩৮৫২, ৫০৮৭, ৫১৮৯- 

৯১ ৫৭৭৩, ৭৫২৪ 

বাংল! প্রবাদ 

পৃতনা ৫১৯২ 
পুব ৮০৯, ৮১৪, 8৯৪৮-৪৯, ৫১৯৩) ৫9০৭) ৭০৮৯ 
পুরণিমার চাদ ৫১৯৪ 
পর্ধদ্থাবী ৩৯৬৫ 

পুর্ধ পর ৭২২ 

পৃথিবী ৭৮৯ 
পেটিক ২3০৮ 

পেঁচ। ( কক দ্টব' ) ৯১২, ,৪৮৮, ২০৩৩ ৩০৫১, 
৩২০৪, ৫১৯৫, ৭৫৪৯, ৭৭০৮ € কালে ), 
৯০২৩ (বাজী ) 

পেঁচপেঁচি ১৩৫৮ 

পেঁচোয পাওয়া ৫১৯৬ 

পেঁচে। (শাম ) ৩৪৯০ 

পেট ৯৫৮, ০১৭৪ (খাট), ১৭৭৮ (ফাঁঢা), 
২৮৪৮ (খোডাব), ৩৫৯৬ ৪৯০২ (নষ্ট), 
৫২১১ ১২, ৫১১৪ ২৩, ৫২৩০-2৪, ৬৬৩১ 
৩২১ 4 5৮২, ৮৬৭১ 

পেচেব কথা ৫১৩১ 

পোণ্ট বুদ্ধি ১১০১, ৫২২৪ 
পেটের ছাও বা 1 ৫৬৮, ৬৫৯৪ 
পোব ছেলে ৫১৯৭ ৭ ৮৭১ ৮৬১ 

পেটের পুত ২৮৭৪) ১৯১৪ 

পো'ব বাছ। ৯৪১৫ 

পেট বাচা ১২৫৬, ১৩১১ 

পেট মোঢা ২১৭৪ ৫৯১২) ৮৫০৩ 

পেটের জ্বালা ৭৭৯৬ 
পেঢেব দায় ১৬৬১ 

পেট শুরা, হব। পেট ১৭৭, ৩৬৪, 
২১৯৪, ২৭২৯, ৩০৮৮) ৩৪০৯, ৩৫৭৭, 
৪৮৭৫ ৫২%০) ৫২১৩ 

৫৮২৮, ৬১১৮) 5৩৫০৭) ৬৬৪৮, ৬৭ 5৩, 

১৭৬১ 

?8২০৩ ৯৩) 

৬৭৮১ ৭১৮১, ৭৬০৩) ৮০৯ম) ৮৪৯৫) 

৮৫৩৬, ৮৮৪৩) ৯০০৭ 

পেটে খি ১৯০২ ৰ 
পেটে বিষ ২১৯৭১৮১২৩ 

পেটে গোজ। কা * পেটে পোরা ৩১১২ 
পেটে ভাত ২২৫৯ *২৭০৪২, ৫২২৩; ৫৯২৬ 

৫২২৯, ৫২1, ৬১৭৩ 
পের্টেব পাপ ৯৭৭ 
গেটের ঠেতর ৫২$৭-৩৯ 

পেট (গড) ২০৮২, ৩১৮ (খসান), ৫৯১৯ 
€ বুড়োবয়সে ) 

বা 



পেটরাভরা ৬১৮১ 

পেটুক ৭৮৩৩ 

পেটে। পাড়। ৩০৪৬ 

পেঁড়ো (চুবডি ) ৫৬৯ 

পেড়ে € পাণুয়া ) ৫১১১-১০১ ৫২৪ ০-৪১ 

পেতল, পিতল ৪২৩২, ৫২৪২+৪৩ 

পেতে ১২৩০৭ (সারের ), ২৪৭৮ € শাকের ) 

পেতেন পুত ৭৫১২ 

পেত্বা পেত্বী ৭৪৩৫, ৮২৫৮ 

পেত্ী ২১৩৮, ৪২৩২, ৪২৫৫, ৫১৩১ (পিবীতের ), 

৫১৪ ৪-৪৫) ৫৪১১ ( শেও্ডাগাছের ), ৭৯৯৩ 

(শেওডাগাছ্ছের ) 

পেদী ৮৮৩২ 

পেয়পা ৬৩২, ৪৩১৬, ৫১৭৭ ( পোদে ), ৫২৪৭-৫৯, 

৫৫১৯ ( পৌদে), ৬৩২১, ৮০৩৩, ৮৫৩৫ 

(কালা ), ৮৫৯৩, ৮৮৪১১ ৮৭৯৩ 

পেয়দ্|গিরি &*৬১ 
পেঁয়াজ ১০৬৩, ৩৯ ১১ ৫২৫৩-৫ন) ৭৫২৩ 

পেবত, পেবতা ১৫১৯, ২১২১ 

পেল! ৮২৭০ 

পৈঠান ৭১৪১ 
পৈত্া ৩০৬৪, ৪৯২৪, ৫২৬১-১১ 

পৈতাওয়াল। ১৪০৪ 
পৈথান *৭১৪১, ৭৪৫৭, ৭৯৭৮ 

পো(পোযা্ গই্টবা) ৭০০, ২০৬৪, ৩০৬২ 

(চেটার পো), ৩১২২ (মুর্খ) ৩১২৯ 

( চোরার ), ৩৬৫৮ (সমপণ ), ৪৮০৩, ৪৮৫৯ 

(পব আপন ), ৮১২৪ € তীনের ), ৮২৮৮ 
পোৌঁয় লোয় ৯৫৩ 

পোয়ে ঝিয়ে ৭ *০ 

পোয়ের মা ১০৯৬ 

পেৌ। পোয়। ৫১৩, ৪০২৮, ৬২১২ 
পে ৪৭৭৪ 

পেঁ। ধরা ৭৮৭৮ 

পোক (পোকা ) ৭৭৯৪ 
পৌোক। (জোনাকি জষ্টব্য ) ১১৪৪, ২৩৪৪, ২৭৮১ 

( খায়ের ), ৩৪৬০ (পড়ান ), ৪৯৫৫ (আম ), 
৫২৬৩ (বাছুনি ), ৬২৬০, ৬৭৫৭ (ধরা), 

৬৭৯৩ (ধানে) ৬৮০১ (আমে) 

পোঁখয়ী ৪৩২৫ ৪৬৮৩) ৪৮৭৩ 

পোঁঙা ৩১১১, ৪৪৬০ 

পেচড়া ৬৩৫ / 

৯৩৩ 

পোঁটাচুন্ী ৬৭ ৩৬ 

পোড়নের ঘা ৬৪৬১ 

পোডা ৪২১১ ( শোল ), ৫০৭১, ৫২৬৭ (মাটি), 

৬৯৫৭ (মাছ), ৭১৩৬ (ঘা) 

পোড়া কপাল ৩৬০১, ৫২5৪, ৬৯৭৯ 

পোউকপালী ৮৩৭১ 
পোড। মুখ, মুখ ডষ্টব্য 
পোভা ২৯৫৮, ৫১৯৩ 

পোদ (জাতি) ১৮৩৭, ৮৭৬১১ ৮৮ ৩৫ 

পৌর চৌধুরী ৯৫৭ 

পোদেব বামন ৭৪২৪ 

পোদ ৪৫১, ৫৩১ ৬১৫ (বাড়া ১,৭৫৯ (উইয়ের) 
১৮৭৩ ( বীদদবের ), ৯৫৭১ (ইরের ), ৩১৮৭ 

( ডোবান),১৮ ৩-৯৭ (জোনাকির ), ২৯৩৯ 
(চাঁদার ), ২৯৭৯ ( চালুশির ), ৩১৬২ (চাঁম ), 
৩২৪০ ( চাপুনিব ), ৩২৪৫ ( ছুঁচের ), ৩১৫৭, 
৩৪০১ ৩৫১০ ( ঘসা), ৩৮৯৯ (ঘসা), ৪২৩২ 

( পেত্রীব ), ১২৪০ ( দেদে ) ৪৭৮২ ( পচা), 
৫১১৩ (পিঁপডেব), ৫১৯৭, ৫২৭০-৭১, 
৫১৭৬-৭৭, ৫২৭৯-৮১, ৫২৮৫-৮৬); ৫৫১৯ 

( বাপেব ), ৫৯৭৩ (খাঁচা), ৬৯৫৮ ( বুদ্ধি), 
৭৪০০ ( কাচকল! ভালা ), ৭৪৬৬ ( যুবগীব ), 
৮৭১১ ( ফাঁড1) 

পৌদেব তল ২১৫৮, ৭৭৮৮ 
নে৪টা পৌদ ৪৭৪৫, ৫২৭২ 

হেগে। পৌর্দ ৪৮৯৭ 
পৌদে হাত ৬৬৮৭ 

শিকেয় পৌঁদ দেওয়। ১৭৮ 
পৌঁদে মাল! ৮৭২৫ 
পৌরদদে আঠা ৭৯১৪ 

পো? চাপড়ান ৩১৩ 
পৌদ ফাটা ৩৭৩৭, ৫২৭৪-৭৫, ৫৪১৮) ৫৮৫৭১ 

৭২৫৯, ৮৩২২১ ৮৭০৫) ৮৮১১ 

পৌঁদে ঘ। ৫২৬৯, ৮১৫১ 

পৌঁদে ফোড়া ৮২৩৮ 
পৌদের জ্বলা ৮১৮০ 
পৌদে নেউটি ৫২৮৩ 
পৌদে কুড়ল ৭১৬৩ 
পৌঁদে গু ৪৭৭, 

৭১৩০ 
পৌদে চড়া ৮৬৯৩ 

পৌদে মূলো ৮৬৬ 

১১০১১ ৫২৭৮, ৫৯৬৯৯ 



৯৩৪ 

পৌধে টেন! ৯৪২, ৩৪৭২, ৪২৮, 8৯৯১, 
৬১৮২ 

পোঁদে তেল হওয়া ৬৮৬৮ 

পোদে দড়ি ৪৩ 
পৌদে বীশ ১৭৬০, ৩২৮৪, ৫২৮৪, ৭৭৩৯ 
পৌদের হাড়া ৭৬৩৮ 

পৌদে মাথা ২৬৫৫, ৮৫৭৯ 

পৌদের ডাক ৮৫৪৪ 

পোর্দার ৩১৪, ৫২৮৭ (পো) 

পোদ্দারি ৪৯১২ 
পোনা ৮*০১১-১২, ৮৩৪৮ 

পোশা মাছ ৭০৭৮ 

পোপান ৭৯৯৩ 

পো-পোরা তী ৩৩৪৯, ৪৩২৬ 8২৮৮) ৫২৯১ 

পোয়ার্তী (পো উষ্টবা) ১৫৩৫, ৬৪২৩ (বউ ), 
৮৮৬৬ 

পোয়াতী ছেলে ৩৮৪ 
পোয়াল ২৯৯৬, ৪৩৮৭, ৫২৯*, ৮৯০১ 

পোল ৫২৯২ 

পোলা ৫১৭, ১৪৪৯ €(ছোলান ), *৩২৮৩ ৫০০৫ 

( শ্বাশুডীব ) 
পোলাপান ১৪৫৭ ( কলিকালেৰ ) 
£পালাও «৫৭৯৮ 

পোষ, পোষ-মাস, পৌষ মাস ১২২, ১৯৪ ৯৫ 
১৭১১) ১৭৬৪, ৩৬৭২ ৩৯৩২; ৫২৯৪1 ৫২৯৬, 

৫২৯৮-৯৯ ৬২২১ ৭১০৭ ৮০৬৯ 

পোষ মানা ৭৯৮, ৮০৭, ৪৩৬০ ৫২৯৩, ৫৯২৯ 

পোষাক ৫২৪৯, ৬৪৬৫ ( রাঁজাষ ), 

পোষাকী ৬৪১৮ 
পোঁধাণি ২০৮০, ৫৭৩৯ 
পোষ্ট পুত ৬৭০৮ 

পোস ৫৯৯৭ 

পৌটি *৪৬৫৭ 
প্যাচ ২৮১৩, ৩৪৫৬ 

প্াযান্প্াানা ৭১৭৩ 

গ্যারী ১৮৫২ ( খাশবনের ), ৭৫৭৬ 
প্রকৃতি ৩৫৫৪ 

প্রঙ্না ২২৩১ 

প্রঙ্জা জমিদার ৫৩০, 

প্রজাপতি ৫৩০১ 
প্রণাম ৭৭৪, ৫৩৯২) ৫১১৭ 

প্রতিগ্রাস ৫৩১৩ 

বাংলা প্রবাদ 

গ্রতিজ্রা ৬২৪১, ৬৩৭ 
প্রতিমা ৮৪৮৩ 

প্রভাশ ৫৪১, ৬১৫৭ 

প্রদীপ ( পিদ্দিম উষ্টব্য ) ৯২৮৪, %৬৪৩, ৪৮৮৭) 
৬৮৬৩) ৮১১১ 

প্রবঞ্চন। ২৪৭৭, ৫১৪৭) ৬৭৮৭ 
প্রবাস ৩৫০৭-৮, ৬৭৫৮ 

প্রবীণ ৫৪৭, 
প্রভু ৫৩৫৬, ৭৭১০ 

প্রয়াগ ৫৩০৯ 

প্রসব ৬১০৬ 

প্রসব বোনা ৫৫৮৫ 

প্রসবের বাথ ১১৭৯৬ 

প্রসাদ ( পবসাদ দণুবা ) +২৮৪, ১৫৭১ (পাওয়া), 
৩১১১, ৫১৮৯, ৬৩৫১ 

এসাদ ( অনুগ্রত ) ৭১৭৬ 
প্রহর ১৮৬5, ১৯০৪ 

প্রচ্লাদ ৭০৬, ৪২৬৯ 

প্রাণকুষঃ হালদার ৪ ৩০৭ 

প্রাণপি ৯৩৯, প্রাণসগা ১৭০, প্রাণকাণ্ 
১০৭৫ গ্রাণবৃহ্ঠী ১১৮ 

প্রাণ মবা ১৭১ 

প্রাণ যাওয়া ১৮১ ৫৯) ৬৮৮ ৭৩৩, ১৮৫৫, ২১০৬, 

২৪০৬ ৪১০৭ ৪৬৬১) ৫৫8) ৭০৭৭ 

প্রাণ হাটা ৪০৪৮ 
প্রাণ বাচা ৪২১৮ 
প্রাণের কথা ৫৯৫৩, ৮৬৭৮ 

প্রাঞচংক্রিয়া ৫৩১৩ 
প্রামাণিক ৭৯৩২ 
প্রায়শ্চিন্ত ৫ *৬৫ 

গ্লীতি ৫৭৬১ 

প্রেম ১১) ১৩৭৩ (কপট ), ৩০৮৩, ৭৩৪৯ 
প্রোমর গান ৮৪৭৮ 
প্রেমের দায় ৭৪৭ 

প্রেমের পাক ৫৩১৫ | 

প্রেষের পিত্তি €৩১৩ 

ফুঁকির ৩১৬, ৫৭৮, [২২৩৬, ৪৩৯৬, ৫২৪১, 
৫৩১৭-২১ ৫৩৪৮7 ৮৯৯৮, ৮২৯৫) ৮৭৬৫ 

ফকির গরগা ১২৭৮ 

ফকির বাদশা ৪৪৪ 
ফকিরের কেরামতি ৩৫১৩ 



প্রয়োজনীয় শব্দের সূচী 

করা ৮৭৩৬ 
ফন্তি ৭৭১৯ 

ফন্ধিকারী ৫৩২১ 
ফচ.কে ৫৩২২ 
ফটক ৫৩২৩ 

ফটকা ১২৯৯, ৫৪৯২, 

ফটিক ৩৪৭৬ ( ফোটে ) 

ফটিকে রা থোপ ২১০২, ৩৩৬২ 
ফড়িও ২৩৭৪, ৬৫১০, ৭৬৪৩ 

ফনী ৫৩২৪, ৬৩৮০ 

ফতুর »২৪, ২৮৮৮, ৬৯৮৯ 

ফা, ফুতো ৪৬৮৪, ৫৩২৫ ২৭, ৮৬৯৮ (মাগী) 
ফডে ২০২৬ 

ফফড-দালালি €৩২৮, *৬১৫১ 

কম্ুতা। ৫৩২৭) ৫৬৫৩, ৬৯৩৩৬ 

ফয়দী] ৬৮” এ 

ফরফর ৭*৯ 

ফরক্ষবানণি 5০ 5৬, ৫৩৭৪ 

ফরমাশ ১২৫২১ ৫৫১৪ 

নরুমেশে পাগ ৬৭০০ 

ফরসা ৪৯০৫, ৫০৭৮) ৫১৩০ ৫৫০০ 

ফরাসডাঙ্গ। ২৪৬৮ 

ফল (গান দ্রষ্টব্য ) ৫৮০, ৬৬১, ১০০৮, ১০৩৩, 

১১৫৭, ১৯৮৫ € তেডত ), ৩০৭২ ( অমুত ), 
৩৩০৮ (ছেলের হাত), ৪২৭* (আকস্র), 

৫৩৩২-৩৫, ৫৪১০, ৫৭৪৮) ৭৩৮৩ (খাওয়া), 

৮৫২৩, ৮৭৪২ 

ফলবতী ২৯১৩ 
ফলনী ২৬৮৫, ২৬৮৭, ৭৫৮৯ 

ফলার *৬৬, ১২২, ১৫ ১৬, ৪০৬৯ ৬৯৩৪ 

ফল্তুনদী ৫৩৩৫ 

ফম্কা ৫৪০০ 
ফগল ১৭৭ 

ফষ্টি ২৭৩৮ 
ফাঁও ৫২০০, ৮৪৫৯ 

ফাঁক ৮২৭, ৫৩৩৭, ৫৩৩৯১ ৬১ ৩৬, ৬৩৪২) ৮১৪১, 

৮৯০৪ 

ফাকা ৫৩৩৬ 

ফাকি ৮৮৩) ১৭১৫১ ৫৫৩৫ 

ফাগ ৬৫৩৪ 

ফাগুন, ধান্জন ১৭৬৪১ ৬৭৭, 

৬৫৬৮, ৩৬৭৮ 

৩০৭২, ৫৩৪১, 

৯৩৫ 

ফাগুনে আগুন ৫৩৪ * 

ফাগুনের জল ৫২৮ 

ফাটুকা ৫৩৪২ 

ফাটা ২৯১২ 
ফাটাফাটি ৪৭১5 

ফাড ৩৫৭ 

ফ্কাতরা ৭০৮৫ 
ফীদ ৫৫১, ২৫৩৪, ২৮০৪ ( ঘৃঘধ ), 8৭৮৭) ৪৮৯৩, 

৭৬৩৭ ( কথার ), ৮৪৫১ ( ঘুঘু), 
ফাদ পাতা! ২১৫, ৫58৪, ৫৬০৯ 

ফানা «১৬৫৩ 

ফানুস ৫৩৪৫, ৬৬৬২ 

ফাপর ৮২৬, ৪৭৪৫ 

ফীঁপা টুরি ৬৪০ 
ফারদী ২৮৯৭ 

ফাল (লাঙলের ) 2২৪৩, %৪৮২৫) ৪৮৭৯ 

ফাল (লশ্ষ' ) ৪৫২৫ 

ফাল। ৬১০ 

ফাস ফুঁস ৪৩৭০ 
ফাসাধুসা! ৩৪১৫, ৭৫১৯ 

ফাসি ২৭৩, ২০৩৩ 
৭৩৪১, ৭৫৬৩, ৭৬৪৩ 

ফিকিব ১৭২৮, ২৯৩১, ৫৩৪৮-৪৯ 

ফিডে ১৪৮০, ১৫০৩, ২০৪৪, ২৭০২, ৮২৫৭ 
ফিতে ২৮৭১ 

ফিনকি ( আগুনের ) ২০৫ 
ফু ৬৪৮, ১১২১১ ১৯১১ ৩৩০১ ( ছেলেৰ )। 

৫০১৯, ৫৩৫৩) ৫৭৭*, ৮৩৩৭ (সানায়ে ) 

৭৯১২ €( শিঙে) 
যু দেওয়া ১০৪, ২৫০২ (গায়ে) ৪৯৩ 
ফুক্নি ৫৩৪৯ 

ফুট ৫৩৫০ 

ফুটুকডাই ৭০৪, ৫১২৯ ৬৪২৮ 

যুটানি ৩১৮, ৫৩৪৫২ 
ফুটি ফাটা ৮৭৯৭ 

ফুতো, ফতে। দ্রষ্টব্য 
ফুইম বিশ্বাস যুন্ণী *১৭৮৩ 
যু. ₹ (আগুনের ) ২৪৬ 

ফুল ১২৬৬১ ২৪৫৫, ৯৫৫৩, ৩৬৭২ (ডুমুর ) 

৩৮৪২, ৫৩৫৫-৬৭) ৬৩৬৪, ৬৪৮৬, ৬৪৮৭, 

৭৯২৪ ( শিমুল ), ৮৫২৯ (শ্রোতের ) 
ফুলচন্দন ৬৮৩৫ 

৫৩৪৬, ৬৮৮৭, ৭১৪২, 



৯৩৬ 

ফূলশযা ৬৫৪৪৪ 

ফুলেব শা ৯৪১ 

ফুলের কুঁড়ি ৩২৫৮, ৮৬৯৪ 
ফুলের তোড়া ৪২৪০ 

ফুলের মালা ৫৬৪৩ 

ফুলের সাজি ৪৯৮৪ 

ফলেল তেল ২৫০৬ 
ফুলের খায়ে ম্চ্1 ৯০৮৯) ২৮৮৫), ৫৩৫৭ 

ফুলুয়] ৮৬৭১ 

ফুলী জেলেনী *২০৫১, ৭৬০৯ 

ফেউ (বাঘ জষ্টবা ) ২৩৩৪ 
ফেকো ওড়া ১২৬৭ 

ফেঁতড়ী ২৪২৮ 
কেন ১০০২, ২০৫৪, ২৯১২, ৫৩৬১-৬১) ৬২২৬, 

৮৭৭৩ ( খাওয়]) 
ফেনগালুণী ১০৭২ 
ফেনফেশি ৪৭, 
ফেনী (বাতাস! ) ১২২৭ 
ফের (বেড়) ৮৪০, ১৩৯৮, ৩৪৪০ 

(কৌচাঁব), ৫১৩৩ (পিরীতের ), ৫৫৫৯, 
৭০৪8৮ ( সময়ের ) 

ফেব (পালার ) ৪৩৯৭ 
ফেরত ৭৭২২ 

ফেরার ৫৫৫৩ 

ফেল্না ৪৫৩৪ (বেটা) 

ফেলফেলিয়ে ৪৫৪ 

ফেলী (নাম ) ৬৯১৯ 
ফোকলা, ফোগলা ৫৩৩৫ 

ফোগলা দাতে মিশি ১৩২১, ৫৩৬৬ 
স্ণোগলারদাতী ১৩৭৭ 
ফৌটী। (কপাল ্টবা) ১১৯ (দীর্ঘ), ৯৩৭, 

২৬৭৯ (ধের), ২৯৩৫ (দীর্ঘ), ৫৫১৪ 
€ বইধারার ), ৯৮৯ (গঙ্গা মৃত্তিকার), ৮৪৯৪ 

ফেটা-ফৌোটা ৭৫৭১ 

ফৌটায় দড ৫২৯৯ 
ফৌটা বৃষ্টি ৭১ 
ফৌড়ি ৬৮৪, ৭৭৬৭) ৮১৯৮ 

ফোড়ন ৩৬৫৬; ৫৩৬৮ 

ফোড়া *২৬২১, ৪৯১৮, ৫৩৬৯ 
ফৌঁপরা ৫ ৩৭০ 

ফৌঁপানি ২২২২, ৪৮৫ 
ফোন ৪৩৪৮ 

৩০৭) 

বাংলা প্রবাদ 

ফৌজদারি ৪*৭৫ 

বংশ ৪৬০৫, ৫৩৭১, ৬০৯২, ৭১৮১ 

'শাবলী ৫৯৭৩ 

ংশ (বাঁশ) ১*৪৩ 

বংশলোচন ১২৮৩, ৮১৭১ 

বংশীধারী ৩৮৪ 
বংশীরব ৬৩০৯ 
বই ৫৩৭২ 

বউ ( গিনী, শ্বাশুড়ী দ্রষ্টব্য) ৩৪৭ (ভাইয়ের )। 
৩৯১ ( আছুরে ), ৭৯২, ১১০৭ ( নাচনী ), 
১১২৩ ( ওদেব ), ১৪৬৩ ( কলিৰ ), *১৫৭০ 
(শিকামা),। ১৫৯* (কাজেষ), ২০৬২ 
( বপসী ), ২০৬৬ (ভাল ), ২১০৪, ২৫২৪, 
২৬৮৭ ( থুপড়ি ), ২৭৬ (কালে! ), ২৭১৮ 
( বন্ভিব ) ৩৩২৪, ৩৫৩১ €( মুখব ) ৩৫ ৩৫ 

(জবা), ৩৬০৩ (গতবগাকী ), ৩৬৮৩ 
(তোল! ), ৪০৬১ (গ্াদাবী )। ৪১১৫, 
৪৪৭৮ € রোজ ), ৪৬৫৩ ( নিজেব ), ৪৭৩৪, 
৫৯০৫) ৫১৪৬ (গেরস্কেব ), ৫৩৭৩ ৮৭) 
৫৪২১ (বড হতে ছোট), ৬৭৮৫ 
( শিড়বিডে ), ৭১৭৯, ৭১২৮, ৭৭৪৭ ৪৮, 
৭৯৭১) ৮৪ক 

বউ 'মান! ২৪২৮৪ ৪৩০০, ৬২৪১ 

বউ ঘব ১১৮৪ 
বউৰি ১২১০, 5৫৩৪ ৩৫, ৩৫৪০, ৮৪৭২, 

৮৯১৭-১৮ 
বউ পুত ১৪৫৫, ৪৬৫৯) ৫১৬৪-৬৫ 
বউয়ের বেটা ১৪৩৪) ৫৩৮০ 

বউয়ের মুখ ১৬১২ 
বউ ছেলে ২৭*৮, ৩২৬৮ 

বউ কিল ৪১*২ 
বউ কিলানে। ১৫৮৮, ৩৫৩৫ 

বউকে মারা ৪৬৭৩, ৯১৩৩ 

বউয়েব ভাত ৬৬১২ 
বধু ৩৭৪ 

বন্ধ ৪৫১১ 

বহু ঝি ৭১৩৩, ৭১৮৯ 
বছুড়ী ৪৮৭৩ 

বউড়ী ১, ৭৯৬৬ 
বউকাটকী ৩৮৯, 

বট ছোটকী ৭৮৭২ 



প্রয়োজনীয় শব্দের সুচী 

বউয়ের ধাই ২৮৩, ৫৭৭৭ 
বঞ্ষ ১৫০১, ৩৬০৩, ৫৩৮৮, 

৫৯৩১, ৬৫৮৮১ ৮৬৮৩) ৮৮৮৭ 

বকধাশ্মিক ৫৩৯০ 
, বকধ্যান ৫৩৯১ 
বকেব ছ। ১৫০১ 

বকেব পা ৭৫৫০ 
বকৃত ১৯৬ ১২৭ ( ফাট), ৫৩৮৯, ৭২১৭ 

বকণা ( পাত্র) ৭৫৪২ 

বকন। ( গরু ) ৭৭৮৪ 
ধন্তণ ৫৪২৬ 
বুল ৫ ৩৯২ 

বঙ্গ ৫১৯৪ 

বখিল ৪ ৪১ ৪৯ 

পগল ৫৩৯৪-৯৫) ৬১১৩ 

বগল কীগ। ১৬৪ 
বগলে গন্ধ ৪৭৮ 

বগা ১৫১৪-১৫ ৫৩৯৬ 

বশী ১ ৮৪, ৫৩৯৬ 

বঙ্স ৩৮৭5 ৭১৯৫ 

পচন ১৯১ ১৫৮৫ 

বছর, বলল ৩৩৯ ১৮৮৪১ ৭৮৯৫ (বাব), ৮৩৭৫, 

৯০১৩ 

বছব বি্যনী ৫০০৩ 
বক্তবা ৬৩২৭ 

বচ্জর ৮৯৩১ 

বজ্জাত ৩৫৯৫, ৪০৭৪ 

বজ (বাল দষ্ঠব) ), বজাঘাত, বজ্রপাত ১২৭৪, 
৩৯৪৬, ৫৮০০) ৫৮১৫) ০৫৮২৫, স৭৯ ৩৬ 

বজ্দন্ত ৮৯৪৮ 
বটঠাবুব ১৮৮ ১১৫৪, ১১৬৭১ ১৬২৯, ১৯৫২, 
বটঙ্ছায়। ৭৪০ 

বটপৃত্র ৬১০, 
বটল ৫৭৯৫ 2 

। খুঁটি ৬৪৪৪ 

ব্ঠেনী ৩৭৪৪, ৩৭৩৬১ ৪৩২৩ 

বড় ১৭৬৩, ৫৪ ০৩-৩৩ 

বড গান ৫৪০৭ ১০ 

বড় গলা ৩৫৮৭ 

বড় ঘর ৪২৩৪, &৪১২-১৪ 

বড ছোট, ছোট ভরষ্টবা 
বড মাছ ২৬৭৬, ৫৪৩১-৩২ 

৬০ 

৫৩৯২-৩, 8৪৩ ১) 

৯৩৭ 

বড়মন্ুষ ৫৪ ১৪-৩৫১ ৭৬১২ 

বড়মানুমী ২২১১ 

বঢ় দাদা ৫৪১৫, ৫৪১৭ 

ব্ঢ বাপ ৫৬৫২, ৫৬৯০) ৮৯৫৭ 

বড বউ ৪8০৭৪ ৫৪২০ ৮৯৫৭ 
বচল্োেক ৫৪২ ১৫৪৪ -৪২) ৯৬১০৪ 

বদ বাড ৫৪৯৪ 

বঢ বাণী ৫৪২৫ ২৬ 

বচই (খুলি) ১৩৩ 

বচশি ৯৫৫ ৪৭৯৯, ৫৭৪২, ৮৩৭৩ 

বঢাই ৬২০৩, ৩১৯৮, ৬৫৬৩, ৮৪৪৮ 

বচা2 চণ্তা ৫৫৬৫ 

বঢাহ ব্ডা ৫৪৪৮ 

নচ্গলব নি 2১১১ 

বি ৩৬৫, ১০৫৩ ২০৬৯, ৩৯৫৬ 

বডি ( বোগ্ছাব ) ৬০৬৭ 
বন্তিণ ন।ঠা ৫৪৪৯, ৮৫৮৮ 

বদনা ১৩৬ 

বদনাম ৭৫৪ 

ব্ধফবমাস ১২৫২ 
খালমাশ ৫৫৩৬১ 

বদব পীব বদব জবা 
বদবিকা ৮৮৯৩ 
বদনা বুড়া ২৯৯৩ 

বঞি বদ্দি ( বৈগ্ঠ ভরষ্টবা ) ৮৫৬৯ 

বস্ি ঝা ৩৯৬ 
বণ্ঠিব বউ ২৭১৮ 

বধু ২৪৫২ 

বধুযা ৫৭, 
বন ১৯২২ (কাটা), ২১৩৩ (টউ্টজাড ), ২৪৩৩) 

০৭৬২১ ৫৪৫১-৫৩, ৭৯১৭ 

বন বাধ ৯৯৫ ৫৪৫৮, ৫৪৬২ 

বনময ১৬৩৯ 

বন মন ৫৪৫৪, ৫৪৫৯ 

বন পানে ৪৪১১ ২২১৪ 

বনেব বালুই (বা পাবুই ) ৬৫২৬ 
বনে যাওয়া ৪৭৩৭) ৫৩১৮) ৭৩৮২ ৮৯৯৪৯ 

ঝ. বনে ৮৪ 

বনেব ধাব ৬৭৬০ 

বনের বানর ২৮৮৪ 

বনের মোষ ২৭৬৩ 

বন ( বন পর্ব ) ৭২৭০ 
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বনগর ১২১৮ 
বম ৫৪৫৭ 

বনপুই শাক ৭৪৬৬ 

বনবান ১৭৭১, 8848, ৭৫৯৫। ৮৪৩৩ 

বনবাসী ৬১*৭, ৭১৪১ 

বনব্রোল ৮৮৭৮ 

বণভোজন ২৭৭২২ 

বন্মানুষ +৮৭৯, ৫৪৫৬ 

হশমালী ( নাম ) ১৭৮৫, ২৫৬৫-৬১ 

বনমুবগী ৫৪৫৭ 

বনেছি ৫৪৬১ ( ঘর )-৬১) ৯৬১০১ ( ঘব ) 

বন্দী ২২২ 
বপ্দক খাড়ে *২৯০৫, ৩২৩৯ (বাঁধন) 8৪৫৯, 

6৮৮১, ৬৭৪৬ 

বন্দঘট ২৮৬৪০) ৬৪২৩ 

বন্ধা শারী ৫৪৬৪-৬৫ 

বন্ধু ৬৯, ১২৭৯, ৫৪৬৩, ৬৯২৪, ৭৪৪২) ৮১৭৮) 

চাহ ১৭, দহ) ৮৬২২১ ৮৫৩৬ ৮৫৩৮,৮৭৫১ 

(পথে) 
বন্ধুলাক ৬৯৪৮ 

বব্র€ল ২৩২৩৭ £৫৭ৎ২ 

বাম ১৮৯৭, ৮৯০১, ৭৫৪৭ 

বয়ন, বয়েদ ১৬১, ৫৪৯ ১১১৯০) ৯৯৯৮ ৩৫১১, 

৪০৪২, ৫৪৬৬-৭৩, ৮২৫ ৬ 

বয়পকাল ৬১৪, 

বয়স লুকান ৬*৬ 
বাঁ ৪৭৯-৮০ 

বর্ণ ১৯৮২ 

বর্ণচোবা ৫৪৮১ 

বর্ণপশিচয় ৫৭৯২ 
বন্ধমান ৫২৭, ১৮৪৮) ৭৭ ৩০ 

বর্বর ৪১৯) ১৯৮৭ 

বর্ষণ ২৪০২৩, ৫৮১৫ 

বর্ষা ( বর্ণ ও বৃষ্টি ডুব ) ২৮৭২, ৪৯৪৮ 
বধ নাড় ৮৯৩ 

বর্ষ। বাদল ৩৩১৫ 
বর্ষা শীত ৮৬* 
বর্ধার ছাতি ১৫৫ 

ব্রধ! ১২ 

বরিষা ৫৪৮৫ 
বাষে ৫৩৫১ 

বর ( ধর প্টব্য ) ৪*) ৬৮২, ৭৯২, ১১৮৪ হোবা ), 

বাংলা প্রবাদ 

১৭৯২, ১৬৪৪ ( ধুড়া) ২৮৭% (রাজপুত) 
৩*৭৯ (বুড়ো), ৩৫৪১ (চাওয়া )। ৪৯৮ 

(পা )। ৫৪৭৬-৭৭। ৫৮৪৭, ৮২৯২ (কাঁপা ) 

৮৮২৩ 

বর কানে ৫৪৭৫ ৫5৭৭, ৫৪৮৬-৮৮ 

বব-সোঠাগী ৫৪৭৮ 
বরেব ধাপ 5৯১৩, ৪8৯১৭ 

বাধেব মা ৫৮৮৭ 

বখ মাগা ৫১৮৯, ৫৯৭২) ৬৭৯ এ 

ববকাত ৪৬৮৭, ৬৪০১ 

বখগাস্ত ২৩৪ 

থবগা ১৯০৮) ১২৮৭ 

ববগুণ ১৪৫ 

বণ (ত্র) ১৩১ 

বৰণ ৪০১৫ 

বরগী ৫5৭৭ 

ববত (ব্রত ) ৮৭৬ (কণা) 

ববভী (ব্রহী) ৫৩৫৯ 

বরখী *ও, 

বধপুতর ৮১৩১ 

বধধাত্র, বরব।তী 5৫৮৯, ৭২৭৫, ৭৭৯৯ 

ববা ৮৯৪৪ 

বরক ৫৮৮৪ ** 

বধাখুনে ৮৫৮ 

বরাত ৮১৮ ৩১৬৯), ৪২৩১ %৫৪৮৪ 

বব! পাগলা ১৫৫০ 

বরাবর ২৬৮২, ৬৪৩৭, ৬৬৫১ 

বরাহ (নাম ) ৩১৫১ 

বরিশাল ৪৩৬৬ 

বল ১০০,৪৫১, ১২৫০১ ১৬৬৩, ১৯১৮) ২২৫৮ 

২৫০৪, ৩৩৭৭ ( বাহুর ), ৩৩৮৩ € জেঁ।কেবা। 
৩৫৫৬, ৩৪৪০ ( দাতের ), ৪১৮৫ (দুর্ব্ধলের ) 

৪৯৯৮ (ছুতোরের), ৪৬৩২ (নারীর ), 
৫১২৪ (পিপড়ের), ৫৪৯৭-৯৮, ৫৫০০, 

৫৯৪৫, ৬৫২৫, ১২৭ ( দুনে। ), ৮৫৭১ 

বলব্তী ২৯১৩ 
বলক্ষয় ৪৮৯২৮ 

বলদ ১১৪৫। ১১৮১১ 2৪৬৮-৬৯ ( কলুর ) ১৭৩৮ 

€ কলগুর ) ২৪তম (কেনা), ২৪৩২ (গাই), 
২৯৯৮, ৩৯২১ [(চিনির)। ৪৫৩৭ ( নাক- 
ফোড়া), ৫৪৯৪, ৮৭১৪ (বেড়ে ), ৮৭৮১ 

ব্লদের দুধ ৮২৯৬ 



প্রয়োজনীয় শবের সচী 

বদ ৫৪৯৬, ৮৯৪6 

বলদ! খাল ৮৮৩০ 
বলরাধি ৩৮৪৯ 

বল! (নাষ ) ৩৬২০) ৭৫০৫ € আব্লীল ) 
বাই ১১৬২ 

বলি (নান ) ৩৫ , বলি বাজী ১৪২২ 
বলি ৮৩৩৪৬ 

বলদিদান ৫৮৩৬, ৫৮৫৬ 

বলিহারি ৫১২, ২৮৩০ 
বলী ৫৫০৫ 

বল ১৪৭১ ( কদী ) 
বসত ১১৫ 

বলত কবা ১৭১ ১৮৩৩, ৫৪০৪ 

বসতি ২১৪৫, ৮৯৮৬ 
বগন-ভাতি ৫১৭৯ 
বব ৮২০ ৮৪ 

বন্গস্থাৰা ৫৮৮৭ 

বচমতী ২১০৬ 
পন্থু ৫৮৭০ 

বস্থবিচার ৩০৯ 
বা ৭৭২১ 

বস্ব ৪৭৯৯, ৫৯০২ ( পুবাণ ) 
বন্মদান ৫৭০৭ 
বস্মুহবণ ৪৭৫১ 

বি ১৯৮৩ 

ব। (বাতাস ) ৪৬৩৭, ৭৬৩১ 

বাই ৭৮৫ ৮৬ 

বাই (বাঁধু ) ১৪০২ 
বাইঅন ( বেগুন ) ৭২২৯ 

বাঁউ ৮৬৬০ 

বাউৰি *৮৬৪৫ 
বাউল ২৯১২, ৫৫৩০ 

বাও ৯০৬৫ 

বাকল, বাকল। ২৪৯৮, ৬৬৫৯ 

বাস, বসক দ্রষ্টব্য 
বক (ভার বহিবাব দণ্ড ) ৮৪০৮ 
বক ১৯৪৫ 
বীকা। ৩৪১ (ভুক ) ৫৪২, ৫৭৯, ৩৩৫৯, ৪৬৬৬ 

(চোখ) ৪৮৪৭ (মুখ) ৫৫৩১-৩২, 

৬০৪৩, ৬৭৩৭ (টেরি), ৭১৪৮ (কথা), 

৭১৪৩ € চলন ), ৭৯৯৩ 

বাকি ২৬৬৩, ৫৫৩৩-৩৫) ৫৭৯২ 

৪৯৩৯ 

বাকুড়াবানী ২১৯ 
বাকী ৭৪৭ 

বাক্য ৫৫৩৪, ৬৮৯১ 

বাল্স ৩৪১৩ 

বাগদী ১৬৮২ ৫২৯৩, ৫৫ ৩৭) ৭৫ ৩২, ৮৮ 5৫ 

বাগদিশীর ভাত ১০৫৫ 

বাগ ৮১৩ 

বাগ বাশিচ। ৫৬০৩ 
খাগবাজাৰ ৫০৩৮ 

বাপান্ ১৬১৪ (ভাগ ), ২৯৩৬২ (খাস ), ৫5৫৪8 

বগা আনা ৬৩৪১ 

বঘ (বন ছষ্টব। ) ১৯১ ৩৮৪১ ৮৭৮, ৯৩০১ ৯৯৫, 

১২১৭৩ ১৮১৫ 3৭৯ (ভ্ভাল) ১৯৮১৮-১০৭ 

(ঘুমন্ত) ১৬৯৩ ৩৩৮৬১ 2১২৬, ৩৮৫৪ 

(তুনসীবানব ), ৪২৭৪ (নৌ বানর), 
৮৫ ১(নবমর ) ৫১৯৩, ৫১৯৬, ৫৫৩৯- 

৫১ ৫7৭৫, ৫৯৮১৯) ৩৪৮৯ ( মব। )১ ৬৫৬৩৯) 

১৯৯ ( ছু'ববাবান ), ৭৫৭৮ ( মাঝ), ৭৭২৬, 

৭০৩৯ (বব) ৭৯০৩, ৮৩০২ (খাওষা ), 
৮৭১৭ ৮৯৫৬ ৯০২১ 

বাখ কৃকুব ৫০১, ০৮২৫১ ৭৮১৪ 

বাণ গক ৪৬২০ 

বাথ দেখা ১৩৯৭ 

বাথ মোষ ৫৫৪৪ 

বাথ ম্উ ৪০৭, ১৮৯৬ ১৭৭৮ ৫৫৫২ 

ধখেব বাসা ৮৮১৮ 
বাঘে খায ২৫৮, ১৫৭ ৪৬৬৭, ৫৫৪৩) 

৬২৭৭ ৭৭৮৫, ৭৮১৯১ ৮০৫৪ 

বাঘেব পা ২৭৮৩ 

বাধেব গ।ল ১২০ 

বধেব কাব ৬৪২৪ 
বাঘব শক্ত ১৫১৫, ১৮৯৬ 

বাঘেব দুৰ ১২৯৯ 

বাধেব চে।খ ২১৬০ 

বাঘের ভয ১৩৮৪ ৭৩১৩৬ 

বাবে লেজ ৮৯৫৮ 

ব” ৫০১১ ১৫১৫, ৩২১৭, ৮৫ 7৬ 

বাধিনী ৫৩৭৮, ৫৫৫৫, ৫৮৩৫ 
বাঘেৰ মাসী ৫৫ ৫৩-৫৪ 

বাধনাপাড। ৯৮৪৭ 

বাঘ-তালুকেব বাঁজ্য ৫৫৪০ 

বাঘাটে বা বাঘ। তেতুল ৭৩৯১, ৭৪৩৪ 



৮৪০৩ 

৮৮২৩ 

৮৮২৪ 

৮৮২৫ 

৮৮২৬ 

৮৮২৭ 

৮৮২৮ 

৮৮২০) 

৮৮৩০ 

৮৮৩১ 

৮৮৩২ 

৮৮৩৩ 

৮৮৩৪ 

৮৮৩৫ 

৮৮৩৬ 

বাংলা প্রবাদ 

হেগে পেয়েছে বৰে। 
আগে হাগত বাইরে, এখন হাগে ঘরে 

হেগো-মুতোব মা, হেগো-মুতোর মা, একটা কথা শুন্সে। 

হাটকে গেলাম তেসে মল।ম, মান্ষেব নাম নর্শে ॥৯ 
[১ অর্থাৎ যাহাদেব ছেলেদের নাম “হেগো+ মৃতে।” তাহাদেপ 

কাছে মান্ধষের নরেশ" নীম কৌতুককর 1-নং ২৫৬৬ ] 

হেগে রুগীব কথায় টন্ক | বা, হেগো রুগী মুখসাপটে দড়।, 
[১ অতিসাব পোগে মৃত্যুকালেও বাকরোধ হয় না] 

হেঙল কি জানে ভুলসীবন, ন" ১৮৮৮ দ্রষ্টব্য । 

হেটে১ মাটি উপব কব! ।১ 

| ১ নীচ বানীচেব। পা- হোর। 
করা) 

হেটেব ভাইয়েব* বুদ্ধি খুঁজে, কবাত চালাও বুঝে-স্ুঝে। 
[ ২ আাকবষিতে গাছ কাটাব সময যে নীচে খাকিযা কবাত 
টানে | 

হেঁটে সমুদ্র পাব।; 
[১ “তামান কাছে সবাই ক্ষ, হেটে পার হ৪ সমু" 
গোপাল উডে ] 

হেটে ধাড়, হাজাব মাব, পথ ছাড়ে না। 

হেথ! হতে ছু ডলাম থাল, থাল গেল বল্দা খাল। 

হেদিযে পেয়েছে ঘব, বাতে কান্না দিনে জ্বব। 

হেঁদী কয় পেদীকে বোঝা লো, টেকি দিয়ে কান বেঁধা লো। 

হেন কবেঙ্গা তেন করেঙ্গা, জটে বুড়ীর লেজ ঝঁটেঙ্গা 

হেপায় পড়ে স্রোতে ভাসা । 
| ১ প্ররোচনা, ঝোক । প1-হাপিয়ে ] 

হেঁপো বাগদী, গুপো পোদ । 

হেলায় কার্য নষ্ট, বুদ্ধি ন& নিধনে । ৃ 

যাচনে মান নষ্ট, ভোজন নষ্ট দই বিনে ॥ 

২ অর্থাৎ অত্যপ্ত দুরস্তপন। 



৮৮৩৭ 

৮৮৩৮ 

৮৮৩৭ 

৮৮৪৩ 

৮৮৪১ 

৮৮১২ 

৮৮৪৩ 

৮৮৪৪ 

৮৮৪৫ 

৮৮৪৬ 

প্রবাদ-সংগ্রহ 

হেলায় গেল বেলা, জনে১ শুকাক ধান । 

ওঠ কলসী, জল্কে চল, ঢেঁকি কুটুক ধান ॥২ 
| ১ জ্যোতন্সায় (?)1 ২ আলম্ত লক্ষ্য করিয়া উক্ত ] 

হেলায় হারানো । 

হেলে ধরতে পারে না কেউটে ধরতে যাঁয় নং ৯৮৬ দুষ্টব্য | 

হেলে নয়, গিরগিটি নয়, মনসাব সঙ্গে বাদ । 

হেলে মেটেলি ঢেশডা ইত্যাদি, ন* ৭০৫০ জরষ্টব্য | 

ভেলে যায় চষতে, বামূন যায় বসতে । 

হেলে যায় হাল নিয়ে, বিধাতা যায় তুল নিয়ে। 
| ১ তুলাদীডি ] 

হেসে হেসে কথা কয়, এ মিন্সে ত পেয়দা নয়। 

হেসে হেসে কথা কয়, এ হাসি ত ভাল নয়। 

হোক্ না কাঠের বিডাল ইত্যাদি, ন" ১৬৭৩, ৮৪৯৫ দ্রষ্টব্য। 

জোক্ না হোক্ ছু'বার যায় ইত্যাদি, নং ২২১৮ দ্রষ্টব্য । 

হোড়মোড় যাত্রা, যা করেন বিধাত্রা । 

হোঁচট খেয়ে পদ্মনাভ।১ 

[ ১ শয়ন্কালে পদ্মনা৬ বিষধর স্মরণ করা বিধি আছে। 
নং ৭৭৪] 

হাদে লো বামনী, আপনা আপনি । 

হস্ব দীর্ঘ জ্ঞান নেই ।১ 
[ ১ “আমার একটি জমিদার বণ্ডা কুটুন্ব আছে, তাহার হস্ব দীর্ঘ 
কিছুই জান নাই, কেবল কতক গুলো টাকা আছে*-.আলালের 
ঘরের দুলাল। নং ২৫৮২১ ৮০৪৪ ] 

৫১ 
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বাড়ী ১৫৩৭ 

বাংল! দেশ ৮২৩, 

বাঙ্গাল, বাঙাল ১৫২২, ২১৫৮, ৩৬১৯, 8৪৩৪, 
৫৫৫৭-৬১) ৬১৫৩, ৭8২০) ৮৮১৬, ৯৬৩) 

৯৩৬৮ 

বাঙ্গালী, বাঙালী ১৭২৯, ২৭১১, ৩৮৭১ ৭৫১১ 
বাচা ( মাছ ) +৭৩৭ 

বাচাল ৫৫৬৪ 

বং ৩৩০০, ৩৫৭৪, ৭১৮২ 

বাছ কড়ি ৫৭৫২ 
বাছের বাছ ৬৪৭৩ 

বাছা! (মধোধনে ) ২৭২, ৪৫১, ৬০৮, 
৪৭৪8৪, ৬৮৯৫ 

বাসী ২১৬০, ২৭৪৫১ ৪৮৭৩, ৫২০১) ৫৫৬৫-৭৪, 

৬৯৭৮, ৬৭৪৯) ৭৯৯৪) ৭9৫৬, ৮০৫৭ 

বছাৰ বাছা ৫৫৭৪ 

বাছুব (গাই, এ'ডে দ্রব্য ) ২৭০, ১১৪৫, ৩৯৬৯, 
৫৪৫৭৫) ৬৩৩৮, ৮৭৪৬ 

ব্ছুবের পাল বা দল ৭৯০৪ 

বাজ ( বজু জবা ) ৩১৭১, ৭৭৫১ (পড়া) 

বাজনা ১৫৯, ৩৬৯, ২১৪৬। 5১৬৭০, ৫৫৭৬-৭৭, 

৫৫৭৭) ৫৮88, ৭৭৩৯) ৭০০৩ 

বাজনি ১১০৭ 

বাজ ৮২৬০ 

বাঁঙ্তা, বাজী, বাঝী” ৩১২২ (ছগলী ), ৪৬৫5 
(নিজের বট ) ৫০০৩, ৫৫৭৮, ৫৫৮৬ 

বাজীর ছেলে বা পুত ৫৫৭৮-৭৯ ৫৫৮৬, ৬৯৭৮, 
৮৫৪৬ 

বাজীর ২০৫৯, ২৫১৬ ( খর ), ৩৬১১ (ভ[ও) 

88৫১১ ৫৫৮০-৮২) ৮৯৪৬ 

বাজি ৫৫৮৪, ৫৭৯৮ (বিধাহঠার ) ৬১০৮-৯ 

(ভবের) 
বাহিকর ৫৫৮৩ 

বাট ৭৭৯, ৪৮৭৩, ৭০ 2১ 

বাট ৪০২১, ৪২৮5 

বাট (গরুর) ২৩৯৭ 
বাটন! ৫৩৭৫ 
বাটন! বাটা ৭৮৮৭ 
বাটপাড়, বাটপাড়ি *১৩২৯, ৩১৩৮, 

৪৭৫০, ৫৫৩৪ 

বাটা ( শুক্ষ ) ৩৪৬৮ 

বাট। (পানের ) ৮৪৭২ 

১৮৪৮) 

৩১৪৮, 

বাংলা প্রবাদ 

বাটি ৬৪৮ ১১০৩ ( মধূগর্কের ), ৮১১৫ (সহীনেব) 
বাটুল ৭৬৯৯ 

বাড় ৪১, ২৩৫, ৫৮৮৪) ৬৯১৪, ৮৯৩১ 

বাড ( মাটির ) ২৯৮১, ৩৪১২ ( লোহাৰ) 
বড় সওয়া ৪৩৬৯ 

বাড়া (অধিক ) ১৪৩; ১৬৫৮, ১৭৯৯১ ১৮২২, 
৩০০৬ ৮১০৪, ৪৭৭৩) ৪৯১০, ৫৫৯৫, 

৬০৬৪, ৬৪৯৮, ৬৭৮৬, ৬৯৭৬, ৭8৪৭, 

৭৬৬৭, ৭৭০৫, ৭৭০৭ ৮১৩৯ 

বাড়াবাড়ি ১৪২০) ৫৫৭০, ৫৫৮৯, ৮৭ ৩৪ 

বাড়া ভাত, ভাত জবা 
বাড়ি (দণ্ড, লাঠি) ৭৬৬, ১১২৫ ২৮২৯, ৩২০৭ 

(পড়া), ৩২৭৮ ( গোঁ), ৩৫০৭ (পালার), 
৩৮৪৯ (বাধে), ৪৯৩২ (মথাঁয়), ৭৬৩৪ 

(মাবা ), ৬০৩১ (ঝাটাব ) ৮৭৫১ (ঠাভেব) 
বাড়ী ৯৭২, ১৫৩১ (কাচালেৰ ১ ২২২৮ (সাবা), 

২৪০৯, ৩০৫০ (চোরের), 9০১৩ ৫৫৯৬- 

৫৬৭৫, ৫৭৪৩ ৭৭*২ ৮৮০৫ (গার বলে) 

৮৮০৬ (হিদ্ধব) 

বাড কন্তা ৯৯০ 
বাড়ী বাট ৭” 5১ 

বাছা-বাডী ১:৯১ ৬৭৭৩, ৬৭৭৭ 

বাচীব গিম্না ৯৬৯ 

বাদীব বালাত ২৭৭০, ৬৩১৩ 
বাড়ীয়াদি 81৮৯ 

বাই, বাডিই ১৫৭৪ 

বাণ ১১০৪, ৭১৫৬ 

বাণিতা ১৬০, ৫৬১, ২১৩২১ ৪8৮৫১, ৪১৪৭, 

৫ ১০৬। ৭৭১৭৯ 

বাণিযা ৫৯৮৭ 
বাণী ১৯৮৮, ৩৩৫৮, ৪২১৩ ৮১১৩ 

বাণু (নাম) ১৭৯৭ 

বাত( কথা) ২২৭) ২৪৮, ২১৭১, ২৮২৫ 
( ঘুষকি )। ৩৭৫&, ৪২৮৮, ৬৪৬৮ (দবদেব), 

১৫১৯ ( মহতের), ৭১৮৫, ৮৭৩ (মহতের ) 

বাতকর্শী ৪০৫ 

বাতা। ৩৪৭, ২৯৮৮, এুঁদ১৬) ৪৫৯৭ 
বাতাস ৫৪১, ৩৩৭২, [৪৩১৪, ৫৬০৮-১২ ৫৮১৩, 

৭৩৫৬-৫৭। ৮১৫ 

বাতাস! ৫৮৭, ৫৬০$ 

বাতামে ৩২৭৯৭ 

বাতি ২১১১) ২৮৭২, ২৮৯৩-৯৭, ২৪৮০, ৪১২৬ 
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বাতি হাল।নো! ৮২১৯, ৮৬৫৪, ৮৯৮৩ 

বাতি দেওয়া (স্বর্গ দরষ্টবা) ১০৪৩, ০৮৫৩, ৫৩৭১, 

৬৩৩৯) ৭৫১৩ ৮৫১৮ 

বাতিক ৩৪৯৪ 

বাতেষ রোগী ১৪০৪ 
বাথান ১৯৩৬, ৪৩৩৬ 

বাদ ১১১৫, ২২৭২, ৩৩৯২, ৬০৮৩ ৩৪১১১ 

শনি০০) ৮৩২০ ৮5৫8 ৮৮৩৯) ৮৯৯০ 

বাদের ভাত ৫৬২১ 

বাদ ৩৫৮১ 

বাদাবুনে ৫৬১৯ 
বদব ২৩২, ৩৭২, ৫৫৭ ১৭৩৫ (বুদ্ধি) ১৭৯১ 

১৯৫৪, ২৫১১) ২৮৪৯ ( ঘোদাশালায) 
৩১৩৯, ৩৬৫৯ ১৮৯৩ 2৩১৯৫ (ঝুট) 

৫৬১৬-১৭১, ৭৫৮১ (বাঁজাব ) ৭৬৫7৭ ৮৩৯. 

"৮. / বালা) 
বদর গড়া ২৫৬০, ৭৩৬৭ 
বদব নটি ১৮১৯ ৫59১৪ 

বাদাধন বিযে ১৯০৩ 
বাদল (পক্ষণাফ) ৮৪৬ ১৩৪ 

৭৫৮৯১ ৭৯, 

বাদরামি ২১২৩ 

বাদরী ৫৬১৮ 
বাব ৫ ৬২৫ 

বাদল ১৯০৮ ৩৩১৫ 

৭২৬৬ 

বাধলা ৫ 

বাদশ। (ফকিব দগ্ঠবা ) ২5৫৪ ৬৪৭১, ১ ৮৩২৩ 

লাদশা-বেট] ৬৪০০ 

বাদশীহী ৩৪% 
বাদিযা বেদ দর্ঘব। 
বাদী ১৬৯, ৩৫৩, ১১৮৩ ১৭৯৫ ৪8৫৫ 

( তাবঙাব ) 

৫৭১১ ৫৮৮৩ ৬৩৫৩৬ 

৫ ৬২৭ ০- 

২৩ ৫৯৯ + ৭৪৩৬, ৮৭৪৬ 

বাদীর ছেল, পুত বা বেটা ৫৫২১ ৭৯০, ৮৯৬১ 

বাদী দাসী ৮৯৪৯ 
বাদী ৪২০৮ ৪১৪5 ৫৮০০৩ 

বাত্রড ৫৮২৪ ৮৪২৫ 

বাছুড়ী ৮১৭, ২৮৬৯ 

বাদে ২৫৫ ৩০১৩ (_বাতীত) 

বা্টি ১৭৩৬ ( ঘণ্টাব ), ১৭৭৯ (€ কাড়া, ৩৭০০ 

(ঢাকের), ৩৭২৮ (টাকেব), ৭৪৩৮ 

(বিয়ের ) 

৯৪১ 

বাধ ( লবাঁধা) ২৫২৯ 
বাধন ৬২৮, ১০৫২) ৩৭১৪ 

বাশ দেওয়া ৫৬৩ ॥ ৭৮৮৯ 

বাধুনী ১২২২, ৭৪৮১ 
বান ৬৭০ ৪৪৬৬ ৫৩৩২ ৫৬৪৫-৪৮, ৫৭১৯ 

বান ছাকা ৮০৫০ 

বানের জল ৫৭৬৬ , বেনে। তল ৬০৯০ 

বানে ভাসা ৫৮৯৮ 

বান, বা ৫৬৩৯, ৭৯০৫ 

বানচাল ১৮৩ 

বন্র ২৮৪৪ (বানন ), ৪৬১৯, ৫৪৯৩, ৫৬৩৩-৪৪ 

বাশালব নাট ১৩ 

বানবেব ভাল ১১৭ 

বন্দর ১৪৯৭ 

নান”বব কচকচি ৭৬৫১ 
বানবের হাতত ৫৩৩৮ ৪৪ 

বন্য ১২৩০ 

বান্দা ১৪৭ 9২৭৬ 

বান্দী ১১৪৪ 

নান্ধী! ৮৩৩ 

ন 1১১১০ ১৩০৮) ১৯০৮) ২৯৪৯ ২৯৫১) 

৩৩৬৩ ৪১৩৪ 6৭০০, ৫২৮০) ৫৪৭) ৪৬১২, 

৫৬৪৯-৯৫, ৮৩৩৩ ( বল। ) ৮৪৫১, ৮৪৬৫ 

বাণপর আদব ৬৭৪১ 

বাপ বেবাপ ৪৯২৭ 

বাপের ঘাডে ১১১৭ 

বপেব পোদ ৫৫১, ৫৬৮৪ 
বপের কাল ৯০৬০ ৫৬৫৬, ৫৬৭১-৭২, 

৭০৮৭ 

৫৪৮৫৭ 

ব॥প্ৰ লক্ম ৫৬৭৬-৭৭ 7৮৩৯৩ 

ব।পখ বন ৫৬৮৫ ৮৬ 

বপ ছেলে ৮৪৩, ৫৬৩৫-৬৬, ৫৬৭৫, ৫৬৮১, 

৬৭১১ ৭১৮৬ ৮৭, ৮৫৩৭, 

বাপ ঝি ৫৬৬৭ 

বাপ ভাই ৮৭৮১ 

বাপ পুত ৪৩১ ৯৬৭, ১৩৩৭, ৫৬৬৮) ০৬৮৪, 

৩৫৭০১ ৮৫৪৭) ৮৭১) ৮৯৩০ 

বাপ পুত্র ৮২৪৬ 
বাপ পো ৫৬৫৯, ৫৬৬৯, ৫৬৭৪, ৬৫৫৮ 

বাপ পোলা ১৪৫৭ 

বাঁপ বেটা ১৮৩৮, ৫৩১৩, ৫৩৬২, ৫৩৪৯, 
৫৬৫১1 ৫৬৫৪১ ৫৬৬৩, ৭৪৩৭ 



৭৪২ 

বাপকে বিশ্বাস ৪৯৭ 
বাপকে শালা বলা ২৪৬৫) ২৪৫৫, ৩৫৩৭, 

৪৮১৭, ৫৬৬২ 
বাপের ভাত ৪৪৯৩ 

বাপের বিয়ে ৫৬৮৯-৯, 
বাগ খুড়ো ৪০২০; ৫৬৫০) ৫৬৮৯ 

বাপের শাল! ৭৯০৬ 
বাপ-দীদ ২৪৬৭, ২ ১৮৫, ৫৪৪৪, ৫৬৫৬, 

৮৯৬০ 

বাপ মনে ১২২ 
ঝাপ-মা ম। বাপ জষ্টবা 
বাপেব ঠাকুর ৯৯১, ১৫৭৩, ৫৬৭৮ 
বাপের খর ৪৭৭৫ 

বাপের নাম ৫*৫, ২১৮১ ৪০৭২, ৫৬৬5-৬১, 
৫৬৮ ৬-৮১ 

বাপেব বাড়ী ১৩৩৫, ২৬৭০) ৪৯১৭, ৫০৫১, 
৫৬৮৭-৮৮। ৮০২৮, ৮৪৬৭), ৮৭৮১) 
৮৯৬৬ 

বাপের পুকুর ৫৬৮২। ৮২৭৫ 

বা-পব বাপ ১১৮১, ৫৭০% 
বাপেৰ পুরা ১১৬৯, ৫৬৮৩, ৫৬৯২ 
বঠপর শ্রাদ্ধ ১২৯১, ১৪১৫, ৩৫০৯, ৩৯৩৫ 

8৬৪৯) ৪৯১৪১ ৮৪৩৫ 

বাপের দেশ ২৫৮৯, ৯০৩০ 

বাপা ৫৩৯২, ৭৯৮১) ৮১১৫ 

বাপান্ত২৬. 
বপের জামাই ৭৫৭৬ 
বাপের ঘরে ছেলে ১৩৯০ 
বাবলা ৩৭৭ ১, ৩৭৮১ 

বাবলা কাঠ ১৩০৭ 
বাবলাপুর ৫৬৯৬ 

বাবা ১১১১, ৫৩৭৭) 

৮৯৮৫ 

বাবা দাদা ৫৫৭৮ 
বাবা ( সম্বোধনে ) ১৪১৮) ১৮৮৩, ৩৯৪৪, ৬৯১৬ 
বাবাজী ১৮৭০, ৩৬৩৭, ৫৬৯৭ 
বাবু ৩৮৮ ১৮৪৯১ ৩৮১৫১ ৪৩৩৭, 8৯৪৯) ৫২৪৭ 

( পেয়দা), ৫৩১৯৩ (ফছে। )। ৫৭০১-৪ 
৬৪১৮ (বাবুব লক্ষণ ), ৮৫৪১ ( হঠাং) 

বাবুই (পাখী ) ২৬৯১, ৩৭৬৬ (বাসা ) +৬৫২৩ 
বাবুই (খাস) ৭৮৩৭ 

বাবয়ানা। ৮২৯, ২৭২৯, ২৭৭৭ 

৫৬৯৮-৫৭ ৮৫৪৬, 

বাংল। প্রবাদ 

বাবুরাম ৫৭৫ 

বামন ১৪৯১ (চাদে হাত), ১৪৯২, ৫8৪১, 
৫৭০৬-৭ (চাঁদে হাত) 

বামন ( ত্রাঙ্মীণ ), ৩৪২৯ 

বামনা ১৮৬১, ৩১৭৭, ৬৪৯৪; ৬৫৪৭) ৬৫৪৩, 
৭৬১৩, ৯০৯৮ 

বামনী ২২৯২, ৮৪৪৬) ৭৯৪৮, ৮৮৪৬ 
বামশেয়ালী ৫৭৯৮ 
বামুন (ব্রাহ্মণ জষ্টুবা) ৮৬৮, ১৪১৫, ১৪৬৪ 

(কলির), ১৬৬১ (দান) ১৭৫২ 
(খোলা কাটা), ১৮৮৬ (ডি), ২৯৩৩, 
২৯১৩, ৩০৬৪ (চেপ1), ৩১১৮, ৩৬৪৮ 
( অধিকারী ), ৩৮০১-৪, ৪৭৯৫) ৫২১ 
(হওয়। ) ৫৭০৯-২৯১ ৫৭৩৮, ৬৫৮ 

( বেহাবেব ), ৬১৯৯ (জাত), ৬৪৯০-৯১ 

€ মবা ), ৬৫৪৭, ৬৮১৩ ( মুখচোরা ), ৬৯৬০ 

(যহামানী ), ৭১৪৮, ৭৭৭৮, ৮২৮৬, ৮৮৪১ 

বামুনের বা বামুনবাঁডীব ভাত ২৯৮৭, ৫৭ ১৬-১৭, 

৫৭২৮ 

বামুন খেষে ১৯৮১ 

বামুনবাডী ৯৮৫ 
বাষুন বেগাৰ ১৫৩ 

বামুন ডিখাৰ ৯৫৭, ১৫৪৩ 
বামন বাখুনী বা বহযে, রাধুণী ও রয়ে ড্টব্ 
বমশকে দান ৫৭০৯ 

বামুণের গক ৪৬৩, ৫৭১৪ 

বামুনের বাপ ৪২০৭ 
বামে ৩৬৪৪, ৮১৪২ 

বার ব্রত ৭৭৩২ 

বায় ১৯১৮) ৫৭৩১) ৬৫০৯, ৬৫৬৭ 

বায়না ৩২৩৯, ৮২৮৭) ৮৪১১ 

বাঁয়। ( ঢাকের ) ৩৬৪৯ 

বায়, বায়ে (ডাইন জটব্য ) ৩৬৪২, ৪৯৭২ (ছুরি) 
৬১২২ 

বা, বাও , বায় বায়ে ঝুষবা 
বায়েন ২৪৩১ 

বার্তা ১৩৪৮, ৫৭৩১ 

বার ভাতারী ৮৩১ 
বারা *১১৫, ৩৪২ 

বারা বাধা ১৬২২ 
বরা ডানা ৫৯৫, ৪০৬? 

বারাপসী ২৩৩২, ৫১৯, %৮০৪৮ 
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বন ৮৬০৮ 
বারেজ্জ ১৮৮ ৬৬৩ 

ধারোমাপ ৪৮৭ ৯৯২, ২৫৪৪) ৩৮৮৭১ 8০৪৯, 

৪৪৫৬। ৫৭৪৬-৫০) ৬১৫০) ৭২৩৩, ৮১৯৬ 

বাবোমানা ১৭৬৪, ৩৯৭২ 

বারোহাত ৫৭৫৬-৫৫ 

বাপ ২১৭, ১৫৬৮ ৩২৯১৭, 

€5৬৩-৬৪ ৭৬৮৫ 

ধাল হাঁস ৩৮২৫ 
বালক ৪৮১৬, ৮১৩৬ 

বাঁলভী ৫৭৫৭-৫৮ 

বালসে (বা বালশ ) পোয়াতী ১৫৬২ 
বাল! (কিশোরী ) ৯৯৩১ 
বালা (গযনা ) ১৯১৪, ২৫২৮ ( সোনাব ) 
বালাই ৬৮৯, ১৯৬৬ ( গথেব ), ২২৪১ ( গাণ্যৰ ) 

"»৩ ( গবচ ), +২৭৭০ (বাড়ীৰ ), 6১৯২ 
(গবহী ), ৪৫৩১ ৮৮৭৮৮ 

৬৩১৩ (বাড়ীর ), ৬৫৯০, ৭৬০৫ 

বালাই শিষে মর। ২৫৫৬, ৫৭৫৯) ৭৬৭৪ 

বালাহ যাওয়া £ ৪৭, ৩* 2৩, ৩৪৯৩৯ 

ধালাখানা ১৪১৩, ১৫৩৫, 25৫০ 

বালি ৬৩৪ (ভ।জা), ১৭৫৭ (এক), ১৮৮১ 

(চড়ার), 8৪৭১, ৫১৬৩ (গঙ্গাললেব), ৭৭৩১ 

(শাকে )১ ৮৪৪৫ (গুডে )) 4৯৫৪ (ভব) 

বালির তাত 4৩৭৫ 
বালির বাধ ৪৪৭৩, ৫৪৩৮, ৫৭ ৩১-৬২ 

বালিশ ৪১২৭, ৫৩৮৫ 

বালী (শ্রীম ) ১৫১৩ 

বালীর দও ২৮৫৮ 
বালুই ৬৫২৬ 

বালুচব ৩২ 5৪ 

বালুহীব ৯৯৩ 

বাশ ৫২৫, ৯৫৪ (ঝ|ড়েব), ১৫৪৮ (কাচা), 
১৭৬৭০ € পৌদে ), ৩১৮৯, ৩২৭ পোদে 

৩৩৪০ (জড়েব ), ৪০১৯ ( বখি.লব), ৪১৮৭, 
৪২২৫, ৫১৯৩, ৫৩৪০ (কাট), ৫৭১৮, 

৫৭৬৫ (কাটা), ৫৭৬৮-৭১, ৫৭৭৩-৭৪, 

৬৫০৯, ৬৮২৬ ( বুকে ১ ৭৩৪৫ (ঝাড়েব ), 

৭৭৩২ (লম্বা!) ৮০১৭ ( কলে )৮১৭১ 

বাশঙলা ৫৭৬৬) *৬৭ ১১ 

বাশপাত। (পাতানো নাম )) ৬৩৬ 
বাশের পাতা ৫৭৯৩ 

৫১৮৪, &৭ ৫৩, 

৬০৫৫-৫৩, 

৯৪৩ 

বশবন ১৪৫, ২২৭৯, ৫৭৬৭, ৬৪৭৪ 

বাশবনেৰ প্যাবী ১৮৫২ 
নাশ বাজি ৬২৩১ 
বাশ মাৰণ ৭১৮ 

ব।শমীকাটে ৩৮৪৬ 

বখী, বশী ৩৮৪) ১৭৮৮১ ২ ২৩ (কালাৰ) 
৫৭৭২, ৬১০৯ 

বস (কাপড় ) ৯৭৫৯ 

বাস ৯৯১, ১৩০২, ১০৩১১ ১৭৫৩, ৩২৫৬, ৩৩৯২) 

88৭১) 

( লঙ্গচীন ), ৫৭৭৫-৭৬১ ৭৬২২, 

বস (গন্ধ ) ৩২৫৬, ৭৬৯২ 

বালব বাকল ৫৭১৮ ৫৭৬৮ 

ব'নাকব গুড়ি ৬১০ 
বাসন ১৫৪ (মাটির) ১৯১৪, ৬৯৭৫ ( সোনাব) 
ব।নন কোনন ৬১০৭ 

বালপা পথ ৭৩১৭ 
বাসব ৪৫৫১ 

বারবসত্জী ১৭৭৫ 

বাসা ৬৫৯, ৯৯৩, ১৮১৭) ১৮৪৯, ২০৩১, ৩৬৫১, 

৩৭৬৫ ( বাবুঈযের ) ৪৯৫৩ € চড়ইয়ের ), 

৫৫৪৯ (ঘোর ৫৬০২ (শবুনির ), 

৫৯৮৮ (সাপের), ৮*২৯ (জামাইয়ের ) 
৮১৯৬ ( কপেব ), ৮৬১৪ ( বানানে ) 

বাসি ৬৮১, ১৫২৪১ ২৭০৭ (হর), ৪১০০, 86৪১, 

৬৭ ৬) 

বাসি আখাৰ ছাই ৬ 
বাসি খাওয়া ১০৭৪ 
বাসি গুঁড়ি ৮৮৯, 
বাসি বিষে ৪৫৫১ 

বান্য। ৩৬১ ০ 

বাস্তু ৩৭৭১, বাস্ত ঘুঘু ৫৭৭৭ 
বান্গণাশ ৫৭১৮ ৫৭৬৭ 

ঘাহন ৭৪৩১, ৮৩৫১ 

বাহবা ৩০১৬ 

বাহীতবে ৫৯৩২ 
বাহান্ন ১৮১১ ৭২৬২ 

বাহাব ১৬৩০, ৫৪১৭ 

বাহির বাড়ী ৫৭৭৮-৮০ 
বাহুর বলে ৩৩৭৭ 
বাহা, বাহে ২১১১১ ৯৩৭৫ 

বিউলেশ্ববী *১৫৩৭ 

৩৫৫২, ৩৯০০, 8৮৫৫১ ৫৬%%5 

*৩) ৮৪১৭ 
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বিজট মূর্তি ৮৫৪২ 
বিকাৰ ১৫৪৭) ২২৭৪, ৭৬৮২ 

বিকারী হোগী ৫৭৮৩ 

বিকাল € নকাল জন্ীবা ) ৮০৩৬ 
বিক্রম ৯১৭ 

বিক্রমপুর ৫৭৮৪, ৭৯৬২ 

বিক্রি ৩০৭৪ 

বিগ্রণ ১৩৮১ 

বিঘত ৮৬৯৯ 

বিচধ ১৭৩, ১০২, ২০৪৭, ২১৮৪ (জাতের), 

২৯৭৯, ৩০৪২ ৩৩৭৪, (উলের), ৩১৫৭৯ 

(উাড়েব) ৪৪০৭ (পাপ),8৭২৯ (বঝালাব), 

8৮৪১, ৫৬৯৬ ( বাবলাপুবের )। ৫5৮৫-৮৬ 

৬১৪৮ 

বিচালি ১৯২৫ 
বিচ্ছ্দী ৩১৫৩, ৩৫৫৮, ৫৩১৪ 

বিছী, বিংছি ২৯৭০, ৫৭৮৭ 

বিদ্বান ৬৯০, ১০০৫) ২৯৮০) ৭১৮৭ 

বিছুটি ১৪৬২, ৫৭৮৮ (ঝাড়) 
বিছ্বেলেজা ৩২৪ 

বিকেল ১৫৩৩ 
বিড়াল (বেরাল উর্সা ) ৭১৯, ৫৩৯৩ ৬৯৬১ 

( বঞ্জিব ), ৮৪৯৪ 
বিঢ়াল-তপন্বী ৫৭৯৯ 

বিডাল মাসী ৭২৪ 
বিডালনী ৮১১৬ 

বিডালী ১২ 
বিদ্ুব ৫৭৭ 

বিদেশ বিদেশী ৩১৩০) ৫২৯০১ ৮৫ ৮ 

বিদ্বান ১৪৯৯ 
বিদ্যমান ২৩৮০ 

বিদ্যা! ১৬৭, ২৫৪৮০ ১৫৭১ (গুঝমারা), ৩০৩৯ 

(চুরি ), ৫১৭১ ৫৭৯১, ৭৯১৯ 

বিচ্ধে ১৭, ৭২৯৪, বিদ্ভে-সিগ্ধ ৫৭৯৪ 

বিগ্যা ( নাম ) ১৫৮৮ 
বিধবা ৫৭৯৫-৯৬, ১৮৭৬ ( মেয়ে ), ৮১৪৫ 

বিধাতা ১৩৯৩ ১৯৭১) ৩৩৫২) ৫৭৯৭ ৯৮, 

৮৫৫৬, ৮৮৪০ ৮৮৪৪ ( বিধাত্রা ) 
বিধান ৪৬৬৯ 

বিধি ১৬, ১৯৮৬, ১১৮৮, ২৯৮১৫ ২৭২৬ ২৯০৮, 
৩০৮৪) ৫৭৯৯০৪০৮০৯১ ১৪২০, ৬৪৩৩, ৭২৫৪, 

৭৩৭৫) ৭৯৬৯, ৮৪৮৭ 

বাংল! প্রবাদ 

বিধিলিপি ৫৮৮ 
বিধিব ছন্দ ৫৮৯৪ 

বিধির বিবেচনা ১০৮৫ 
বিধি বাধা ১১৭১ 
বিধি ( শিয়ম ) ৭৫৬ 
বিনয ১৩১৮ 

বিনতি ( বািঁপময় ) ৯০৪৯ 
বিনাশ ৮৯৪৭ 
বিনোদিনী ৮২৫৮ 
বিন্দু ৫৮১৯-২০১ ৮৩৮৮ 

বিন্দে দূ শী ৫৮৯১ 
বিশ্নী, বেনা ফ্রগ্ুবা 
বিশ্বফোদ ৫০২০ 

বিপরীত ২২৯২ ৫৮০৩) ৮৮০১ 

বিপ্রণিনদা ৫৮২৬ 
বিপত্তি ৮২৭৯, ১৯০৫ 

বিপদ ২৪২৯, ৫৮২২-৩৬, ৭৪৫৫ ৮৮5১) ৮৭৭ £ 

বিপাক ৪০২৭ 

বিপদে তব! ১১০৪ 

বিবাহ ৩5৫১ ৫৮ 5 
নিছা (বিবাহ ) ৭৭০ 
বিবাদ ১ 8) ১১৭৬ ১৮৩৫) ৫৮২৭ ৬৪ 

বিবি ১৭৯ ( মাঝির) ৪৫৩, ৪১৮৩ (দোলান) 

১৪৯৯, 6৫৫৫ ৪৫৭৫, ৪৭৮৯ (পাব ) 

৫৮৯১ ৮২৪০ 

বিবেচনা ১৮৫, ৩৯২, ৫৮৩৩ 

বিভীষণ ২৭৭৭ 

বিমা 51 ৫৮৩৪ 

বিমুখ ১১৯: 

বিষে, বে ৫৯) ৯১৪, ১০০৬ ১২৭২৭ 

১৪৪৮১ ১০৭০ ১৯৫৩ ( কুকুবেব ), 

₹৭০৫ (ছে), ২৮২১) 25৫৯) 

(বয়দ ) ৩৭১৭, ৪১৩৪ (দেওয়া ), 

(ছবাব )। ৫৩০৬ ( ইবের )। 8৪৩৭ (বড), 

6৪8৭৫, ৫৬৫৩ দগলা বনে), ৫৮৩৭-৫৮) 

১৩৮৭ 

১০৪০৩ 

৩৫১৩ 

৩৭৮৩ 

১৩১১ (পেয়লার 9, ৭১৮৪, ৭১৮৮ নিগ। 

২০৭) ৭১৮৮ (ন্ব)। ৭৪২৩১ ৮২৯৩) 

৮5৫2) ৮৬৫৬, ৮৪ 

বিয়া ১৮৫০) ৫৯৯৭) ২৫৬, ৮869) ৮৫৫০, 

৮৮৬৮) ৮৮৮৮ (রা 

বিয়ের ঘটা ৭২৭৯ ৃ 

বিয্নের আবাল ১২০১ 

), ৬৬২ 
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বিয়ে বাছ্ি ৭৪৩৮ 
নাতনীর বিয়ে ১৭৩ 

বিষের জল ৫৮৫৭ 

বিয্লেব ফুল ফোটী। ৫৮৫৩ 
বিষে দেওযা! ৫৪৮৮ 
বিষে কসা ৯০১) ১২৯৫, ১৩৯৮ 

২৯২৪) ৩১৩৩, ৩৫৫৫, ৪৮৯০ 

২৬৩৩ 

৯৮৫ 

৫ ৩৮২, ৬৬৯৮ 

বিষে জোড়া ৬৬৭ 
বিয়ের ঘব ১৭৫৭ 

বিয়ব আশা ১৩৬৮ 

বিয়েব শখ ৭৬০০ 
বিযে-নাডা ৫১৬৮ ৫৮৪৭ 

বিয়ের বাতি ৬৩১ 
বৃড়োব বিষে বুদ! জুষ্ঠটৰ 
কিছু পণ ৫৮৭. ৫৮৭৫ ৫৮৫৮ 

[খাষর কনে ৫৮৪৯ ৫ 

বিষের দেন! ৮ ১৭ 
বেটার সেলধ পক বিবি ১৬৭ 

৩৬৭৫ ৫১5৪8 ৫৮৬৫ ৫৯৪৪) 

%১ ৩০ 

১৫৫০) 

2) 5 

বিষন বিষানেো! ১০৭৪ 
৫৮০২ ৫১৯০, ১৩৯৯ ৭৯৯ 

বান বিযান ১০০০ 
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বিয়ন্ত ৫৮৩৫ 

বিযাবিশ ৫৮৩৬ 

বিয়া্দিশ কম্ম। ৫৮5৫ 
বিবাগ ৭৩০৫ 
বিবপক্ষ ৫৮৫৭ 
বিল ৮০২ ১০৩১ 

৮৯5৩ 

বিল চেঁচা ২০৭১ 

বিলের গক ৫৮৬৩ 
বিলের ধান ৭৩২৫ 
বিলের বক ৫৪০৬ 
বিলের বাবি ৫৯১৮ 

বিলের মাছ ১৮৬৭ 
বিপক্ষণ ৯৪৮ 
বিলালিনী ৯*« 
বিদ্দী ৭৩৮ 

বিশলাকরণী *২৩৫২ 

২৯২৬৭ 

২৪১৭ 

১৮৯৬৩ ২৮৬৬ ৪3 ৩৫৩৯ 

৪8৫ 

বিশকন্মী। ৫৮৬৫ 

বিশ্বকর্মা ৫৮৬৭-৬৯ 
বিশ্বস্তন ৫৮৭৩ 

খিশেখর ১45৭২ 

বিশে পাগলা ৫৮৬৬ 
বিস (সপ, মধ রষ্টবা ) ৩৯০, ১০১৭১ ১২৯৩ 

৫৮৭১ (খাওয়া), ৫৮৭৭ ৮০ 

৬৫৭৫ ৩১৮২৪, ৭১০৬ (মুখে ) 

(এল) ৮৮১১ (হাদে) 

বিষ ৪51 ৪5 

বিষ খাওয| ৫৮১৬ ৫৮৭১ ৮৩৮০ 

ব্ঘিধাড়খন ৩৫১৭ 

প্িষিৰ 11৯1 8৪৮০ 

লিমব ঘৰ ৫৮5৪ 

পির ক ডি ২০১, 

ধম ৫৮৭ ৩ 

বিনধব* বিষ ই ৬৪৭) ৮৩৮৮ 

বিষ্দাডা ৫৮৭৭ 

০৫৫৫, 

৮১%৩ 

৫২৩২ 

বিষয ২৪ ৬ ৫৮৭৫ ৭৬ ৭ ৯৬ 

বিখু ৭৬০১ ৯5১৩ 

বিএ ৫০৮২১ ৮২০২ 

বিধ্ব নম ৭৭৫৮ 

লিনঃহনে ৪৭৮৩, ৫ ৫৩ 

বিণুপন্দ ১৭৮২ 

বিঙ্ঃপুব ১৫৮৪ 

+্সিত্রা ৫৮৮৩ 

বিণ ৫৮২০ 
বিসর্জন ৩৬৯৪ 
বিস্তব ১৮৯৪, ৩১১৩১ ৫৮৮৪ ৮৪৪০ 

বিভান "৮৮৫ ৮৬ 

বীচি ১৬১৭ € ধঠালের ) (ঘানব) 
৪৭৯৪ ( তেতুলেব ) ৫৭৫৩ (কাবন্ডব) 

বাটি কচকচ ( ববলাব ৭ %০ 

বচি (অগ্ুকাস ) ১১৩৪, ৩০১৪ 

বীনয কলা ৯ ** 
বীজ ১০৭৮, ২৯৬৩ ৩৪ ৮ 

৭৯৫ 

বম্ধোন ১৯১৩ ৩৯১৩, ৪৬৭৭ 

বাব ৭৫৫৬ ৭৭১৪ 

বীবভো গ)1 ৫৮৮৭ 
বীবডূম ৫২৯৭ 

বুক মুখ ৫৮৮৮ ৮৯ ৫৮৯৩ 

বুক ঘা ৫৭8 
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বুকে ছুরি ১৬৭৬ 
বুকে বল! ৩৩৬, $৮৯১-৯২ 
বুকে খোঁচা ৩২৪২ 

বুকের ছাতি ২৮৭৩ 
বুকের বল ৭৭৫৬ 

বৃকড়ি (চাল ) ৪৩২১ 
বুচো ৩২৫৫ 

বুলো ৯৭৭৮ ( শোলার ), ৮৮০২ ( খড়েব) 
বুঝ ব্যবস্থা ৫৭২০, ৮৯৪৩৬ 

বুট € ভাল ) ৩৮৫৯ ৬২৫৭ 

বুটি বুটি ১৫৭৯ 
বুডা, বড € ছেলে জট্টবা ) ৫৯, ১০১১, ১৭৩৪, 

১৮৮৩ (কবিরাজের ) ১২৯৩ ( বদল! ), 
১৬১৪ ( বর ), ৩০০২, ৩*৭৯ (খব ) ৩০৮১, 
৩২৮০, ৩২৮১ ৩৪০৬, ৩৮৭৯, ৪৮১৬) ৫৬২২ 
(রাড), ৫৪৭৩, ৫৭৮৩ (সতী )। ৫৫৩৯ 
(বাঘ ), ৫৭৩৭, ৫৭৪৫ ৪৯১৪) ৫৯২৬ ২৫, 
৪৯৩১ ৩৪৫, ৬৯৩১) ৬৩০৪ (নাচে) ৬৮৫৫, 
৮০৭৭) ৮৮৬৬ 

বুড়াগুড়া ১১৭৪ ৫৯১৫, ৫৯১৫ 
বুড়া বিয়ে ৯৭২, ১২৮৯ ৪* ৭ন, ৪৯২৯ 

ধুডার বাচন ৮৬৩৯ 
বুডে। শলিক ৫৯২৮ ৩০ 

বুডাকীলে ৫*5ৎ 

বুড়াবযাস টনি ৫৯১৬ ২১, ৫৯১৭; ৬৩১৭৮ 
৮৯৬২ 

বুঢাঙাদা ৫৯১৩ 

বুড়ো বীদর ৫৯২১ ২২ 

বুডি (পরিমাণ ) ৫৫৮ ( চোন্দ ), ১*৬৬ (বাৰ 7, 
১১৮৫ (চয্)। ২৫১৬ (চোদ্দ ) ৩১৬5 
(ভিন), 5৪৪, (দ্র) ৪২৩৬-৩৭ ( দে) 
৫৯০৫, ০১৬২ (বাব), ৮৯৪২ € দেড়) 

বুড়া ৮০, ১০১০ +১১০২, ১৬৩৯) ০৯২০) 
২৭৭, ৩২৫৮, ৫৯০%) ৫৯০৯ ১০) ৬৪৬৪, 

৭১৬১, ৮০৮০৪ ৮৩৭৪, 
৮৯৪৩ 

বুড়ীছোয়! ৫৯০৭ 

বুড়ী দিদি ৫৯৬৮ 

ধড়ফডে বুড়ী ১৯২ , নানী বু়ী ১৭৪৩ 
বুড়ী ছু'ডী, ছু'ভী জবা 

বুড়ো গরু ৫৯*১, ৫৯১১-১২ 
বুড়ো বর ২৬৬৪, ৪৬৭৯ 

৭8৫৯) ৭৭৫০, 

বালা প্রবাদ 

৭০৫, ১১২৫; ৫৯২৬ 

বুড়ো নানু ৪৬৭১ 

বুদে ১৬৪৭ 

বুদো, ঈদ জবা 
বুদ্ধি ১১২, ১৭৩৫-৩৬ (কায়েতের ), -৬৫, 

(তিনশো বিরাধী), ২৬২৯ (পাঁকান ), 
২৯*৭ (চল্লিশ), ২৯৯৯ '( চাবার ), ৩১১৬ 
( বাড়ী), ৩১৭৭ (ছাঙলে ), ৩৩২, ৩৩২০ 
( নট), ৩৭৯২, 2৮৯৭, ৪৬৯৩ ( নপিতেষ ), 
৫৪১৭ ৬৮১ ৫৪৭৭ ?৫*৯) ৫৬২৫ € বাছুারে ) 

৫৮১৬, ৫৯৩৭ ৪৭, ৬০৬৯ ( বৈরাগীৰ ) 
৬৯৩৪ ৬৯৫৯) ৭8১৪ (চাষীব ), ৮১৮১, 

৮৩৮৫ (বাড়া) ৮৮৯৭, ৮৮2৬ (নষ্ট) 
৮৮৬১, ৮৯৬১ 

বৃদ্থিতণে 5৫১২ ৫৯৩১ 
বুদ্ধিনাশা ৫৭ 
বুদ্ধিমন্ত ৩৫৬৯ 

বুদ্ধমান ৪১, ৫৯১১০ ৫৯৪৩ ৫৯৮৯) ৬৮৭২ 

বুদ্ধি মোগান ১৫৬৯ 
ুদ্ধিহদ্ধি ২৪২১, ৫৯৩১) ৫৯৪০ 

বুদ্দিশচ্য ৭৯১৯ 
বুদ্ধহাব! ৮৬ 

বুৰ (বুধবার ভুর্থে) ৫৯৪৯ ৬৩৬৯৮, ৮১৯১, 
৮৯৬৩ 

বুধবার ৬৫৭১ 

বুনি ৫৯৫১ 

বুশা ওল ৭৪৩৯ 

খুরা ৭২১৭ 

বুলবুল ৫৯৫৩, ৬৪ ১৮ 

বুলবুলি ৫৯৫১ 

খুলি ৯৭৪ 

বু'লা ঝুলা ২৯৭১ 

বৃন্দ ৪০৮৪) ৪৫৯৫ 

বুর্বান ৮২৪৪ 

বৃত্তি ৫৭৫৪ 

বৃদ্ধীকালে ৫৭৩২ 

ধৃদ্থ বেগ ৫৫০) ৬৫৭ 

বৃদ্দাবন ২৫৯) ১৮৭৭, ৫৯, ৫৯৫৮-৫৯, ৬৫৭৮ 
৭৩০৮) ৮৫৬৫ 

বৃষকাঠ ৫৯৬, 

বৃষ্টি (বরষা জষ্টা ) ৭%ূ ১৬৮) ১৬৮০) ৮৩৩৭৭) 
৫৮১৯) ৫৯৬১-৬২১ ৬৯৫৪, ৭৯১৫, ৭৬৬ 
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বৃপতিন্বাদল 4৪৩ 

ধুহরলা ৪৯৬৩ 

বুপ্পত্তি ১৭৭৭১ ৩৮৮০৫, ৫৮৩৭, 

(বার) 
বেআক্কেলে ৫৯৬৪ 

বেইমান ৫৯৬৫, ৬৮৭৭ 

বেউগ্ঠ! (বেন্া ) ৬৪৭১ 

বেও ১৯১৪ 

বে্ওেরা ৫৪৯৫ 

বেঁকা ৬৭৪২ 
বেঁকাটের! ৮৪৭৫ 
বেকার ১১২৭, ৫৯৩৬ 

বেকুব ৩৬২৯) ৫৫৬৪ 

বেগম ৫৯৬৭ 

রেগার ১৫১১ ৬৩২, ৯০৪৭ ৯১১) ১১৩০৪ ৪৩৯২১ 

৫/ ৯৮, ৫৯৬৬-৬৯) উ 5১5 

বেগার গঙ্গ গান ৫৯৭০, ৭৬৯১ 

বেগ রুঠেলা ৫5৬৮ 

বেগান ২৮২৩ 

বেগুন ১০৪, ২৯০০) ৩৫৪৬) ৩৮৮৮-৮৯১ ৫১৫৭) 

৫৯৬৭, ৫৯৭১-৭৩, ৬৮৮৯ 

বেগুন ক্ষেত ৪৬৬২, ৫৩০০, ৫৯৭, 

বেগুনগাঞছে আকশি ১৩২১১ ৫৯৭৩ 

বেঞ্ধন পোড়া ১১৫১) ১১২৮১ ৮১৮৭৫) ৪৭১৩ 

(পবের ভাতে), ৪৯১৫ (পরবে ভাতে) 
৫০৫৩, ৫২৩ 

বেগুন ফুল ৮০৬৭ 

বেগুন বাড়ী ১১৩০ 
ব্গুনভর্তা ৯৯৯ 

বেগুন ভাক্তা ৭৯৫, 

ব্ঞিণের খাড়া ১৭৩৭ 

ব্ডে,বাও (সাপ জউষ্ুবা) ১১২৮, ১৩৫৩) ১৪৯২, 

৩৯৬৩, ১০৩৯, ৪৩৬৫ 

৫৯৩৯, ৭০৫১ 

৩৬৩৭) 
৪৮৩২) ৫৯৭৪-৮৬, ৮৯৯ 5 

বেও কুয়ো ১৯৫৯, ১৯৬১ 

বেড ৮৩৫০-৫১ 

বেঙাচি ৫৯৭৮ 

বেজার 4৭৮) *২৩৭৩) ৫১৪৫৪ ৮৫৩৭-৩৮ 

বেজ ( ষৈগ্া ) ৫৯৮৭ 

বেঁঙ্গী, ৰেজি ৫৯৮৮) ৬৪৭৩ 

বেটা (বাপ, মা, বউ জষ্টবা) ৫২০, ১১৫৮, 

১২১৮, ১৪০১, ৪২৬৬ ( চোট), ৫৭০৪ 

৩৬৭৭৪ ৰ্ 

৯৪৭ 

€ বাবুব ), ৬০৭৫ ( বধেঁচার ), 

৬২৬৮ 

বেটা বাট ৫৯৯০ 
বেটাব বিয়ে ৬৪৭) ৫৮৫৫, ৫৯৪৪, ৭১৯০ 

বেটা ( মাদবে, গালি বা সন্বোধনে ) ২৪১, ১৫৪, 
১২১৫) ১৮০৭, ৪২ ৮৩ 
৫৭৪২, ৫৯৮৭৯) ৫৯৯১), ৫৯৯৩ ৯৪ ৭৬০৩ 

€বাঢ়ীর ), ৮১৭২) ৮২৬৭) ৮৮৭৮ 

৫৯৯২, 

১৭৮২, 5৫9৫) 

বেদী (্পবোনু অর্থে) ৩০৩, 28৯, ১৭৯০) 

৩১৮) 81৩৪ ৩৫) ৫৯৯৭) ৮৬১৫) ৭৬০০ 

(ব।চী),৮০৩৭ 

বেটা ১৭৪, ১৬৭১ (রাজাবেটা ), ২৯৩৪ 

(গায়ের), ২৭৭৬ (বিযাঁন), ২৮০৭-১১ 
€( ঘুটেবুচপীর ), ৫৬২৭, ৭৭১* (লঙ্্ীৰ ) 
৮৯৬৬৫ আমাৰ) 

বেটা নেটা ৫৯৯৫ 

বেটে ৩২5৮, ৩৮১১ 

বেদ ১৮১৭) ৬৩৩২ 

বেটে] ঘোড়। ৫৯৯৮ 

বেড, বাড দরষ্ঠবা 

01, বেঢচ ১৩৭৮, ২৭৫৮) ২৯৬০১ ৩১০৫ (ভাঁড), 

৩১০৯ ( ভাড), ৩১৫২ ( ডাঁ9)১ ৪৭০৩, 
১৮০০) ৫৩৮৭) ৫৯৬৫-৮৬, ৬০০১-২), ৬০৯৪ 

( ছিটে), ৭৯১৬ (সাও) 
বেড়া আগুন, আগুন ডরষ্ঠবা 
বেচা ঘেবা ৮৭৭ 
বেড়ি ৩১ 

বেঁড়ে ১০১, ১১৩৭, ১৯৯৮, ৫৭০১, ৮১৭২ 

বেঁডে কলা ৬৪১ 

বেঁডে গক ৬০ *৫-৭ 

বেড়ে চিল ৬৯৯০ 

বেডে বন্দ ৮৭১৪ 
বেোণ, নেনে ৩১৪, ১৬১০১ ৪৪১৯, ৬০১৭৯ ৭০৫৬, 

৮১৬৭ 

বেণে ধনে (ধেনেবেচা ) ১৫১৬, ২৩০১, ৬০১৮ 

বেএ ১৩৬৪ 

বেতন ১৮২৮ 

,।ভাল ৫৫৬৪, ৬০০৮-৯ 

বেতেব বাধন ৬২৮ 
বেতো ( খোড়া ) ৩৫৭৫, ৮৬৮১ 

বেখো ( শীক ) ৭৭৪৪ 

বেদরদী ১১২০ 



৯৪৮ 

থে? বিথি ৬৯১৭ 

বেদ পুরাণ ৬৯৬৭ 

বেদের বচন ৭৩৫, বেদবাকা ৯০৬১ 

বে ছানা, বেঙ্গল ৬০১১ 
বেদিয়া, কেদে ৫৪৬ ১৭৩৩, ১৭5৪ (বাদিয়! 

বুড়া) %২৯৯৭। ৪৭৩৫ ৬৯১৪ ৮৩১৪ 

বেদে সাপ৬০১৩ ৬২১৫-১৬ 

বেদ নাবী ১৭২৭ 
বেনা বিশ্লা ১৯৭৭ 

বেনা%াছ ৩৯৬২, ৩৫-১ 
বেনাবৃন * ৮৪৪, ৬৪৩৪ 

বেনো। বান চগব 

ব্মেন, বন জবা 

বেপ?ৰ ৬০৯১ 

বেবাক ৯১০৪৪ ৬ ২২ 

বেষাহ, বেহাই ৫৮৩ ০২৯১ ১৩০৫ (লুন্ডা) 

২০৮৯ (মেডালব) ০২5২2 ৮৪১৬৫ 

৮৯৩০ (মানব) 

বেফালি ৭৭৭ 

(ববসিক ১০৫৩ 

বেরাল (শ্িড।ল, উঁছুব দুষ্টব ) ২৭, ২৫৭ 

(ছেঁ5।), ৭১৬ (কনা) ৮৫৩ (হাশ) 
৮৭৮, ১৯১5১ (কলা) ১১৭২ (মেশা ) 

১১৮৫) ১৬২৩ (কর) ১৭৯৪ (কামা বক) 

১৭৩১ (কান্যাতর) ১৭৭১ ১৮৩৫ (হা) 
২৬২৬ (শিকারী) ১৮৯৩ ৩১২৭ / চোরা), 
৩১৯৪ (হাঁচি) ৩৪৭৪ (হানামান ক) 

8৫০০১ 8 ২৭ ৫ ১৮৭) 

2৪২৩) 7৫৫5, ৫১৭৯ 

5৯ 5558 5৫ (শিক) 

(ভিন্স) ৬৩৯৩ (মদ) বদ ৩৭৮৭৬, 

৭০৮) ৮০৪৬ € যার ) ৮৯৭২) ৮৩৮৩ 

৮৪*১ (সেকরা) ৮৪৯৫ (কাঃব) 
৮৫৩৮ ৮৪২৮ ঈ*৭৩(শ্ল্কি) 

বেরাল ভা চ ১৬৭5 ৩৩৮০ 

বেবালর বায় 4১৯৭৩ 
বেরালের মাধ ৬৭ ৭৭ 2৮ 

ব্রোলব চধ ৬০৭৭ ২৮ ৩ ৩১ 

নেরাল বাদ ৬৫৮৮ ৭৬১৪ 

বেল ১৩, ১৭১৪৪ 25৭5) ৩৮০০ ১৮৮৫) ৩৯৬৭ 

৪৮৯২ ৬০৪১ (পাকা ৭৫২৮ 

বেলঙতলা ৪৭৫৭ 

8৭২০ %& ৪৫) 

ত৪কলী ০ ৬2৫৩১ 

১০*৩ ৬১৮৬ 

থাংলা প্রবাদ 

বেলপাড়া ৮৭৬, ৮৯৪৮) ৯০৬৭ 

বেলা হওয়া বা যাওয়া 5৮৭, ৬৮৪৭, ৮৮৩৭ 

বেলেখাটা গ১৭১ 
বেতিক * ৬৬, ১০১৫, ৪৬০৪ 

বেলিকর শিমগ্গণ ৬৬ 

বেশ ১৫৮৯ ৪২৬০) 9৮৭৩ 

৯৩০৫ 

বেশডুষা! ৬০৪১ ৪৩ 

বেশব ৪২ ৩৫ 

বেশ ৪০৩২ 

বেশী ৪৯৬ 

বেশ্য। 

৭29 

খৃদ্ধ বেখ। ৫০ 

বোঠ্] ২৭: 

বেশ্গাবাডী ৮ £ 

বেপাত ৮৬২ 

বেশ্গাঠী *৭০৩ 

বেহায়া ৫৯৪, « 

বিচাবব লাখুন 27৭ 

ল্ছোল] ৩৭,৪ 

বেঞ্ শী ৭৬৯ ০ 

বোতল ৪৭৬ 

1বণ% 8২5০৩ 

বৈকা গমন ৭৭২ 
বৈশবী ৩৫৩ (নপা) ৬০ ৭ 1৯ 

'বগ (বেছ দ্ধ ) ১৪৬৮ ১৯ - 
(0৮6৮1 ৫ 

2১১ ৪৭১০৩ ৮5৭8 ৫৫০৭) ৬ ৬৭ ৬৮ 

1নর কি ৬৬২ 
৬ ৩৬৩৭ ৮০19 

উঠি সাত ৬৩ 

চা 2 ৩২০৪৩ ৬০৪৮ ৬৪) 

৬৪০ এ 

৩৭৭২ ৬৮৭2 6০০ 

+১৮ 2 ৮৮ ৮০৯০১ ১৩৮৪) 

টবগ্পাণ ১৯৩৩ 0১৯৮) ৬৭ ৩১ 

বৈদ়াবাটি ১৪, 

বৈশামু বোশব 
৬৫ ৬৮ রী 

?বধণন ( নোষ্ঠম জবা ) ৭০১০ ৭৫৬ ৮৯৬৫ 

বৈধ্বকুলে ৩৭৫ ৭ 

(বিঞ্ব্পাঢা ১৫৮২ 
1বধঃববন্দন। *৭ ৪৯ 
বৈরাগী নৈবেণী ৮ম ১৬৩৮১ ৪১৪৯, 8১০১, 

&০৬৭-৭০ ৩৭৫৪ ৮৩৩৪ 

বৈরাগা ১৬৫) ৮০১৯ 

১৭৮৬৪ ৩ ৬৯ ৩০৭৩ ৭৩ 

& 
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বৈরী ৬৪১৭, ৬৫০৪, ৪৬৩১। ৮০৪৯ 

বৈরেরীপাডা ৬০১৭ 
বোকা ৬৭৭১ 

বোকনা, বকন। ৩৫৪) ৫৯৯৩ 

বোকা ১০১৪, ৩০৯১) ৪৭৪৪) ৫০১২, ৩,৬৩২, 

৬৭৯৩, ৮৮৭১ 

বোকার শীলা ৪৮৪ 

বৌটিকা ৬২৩, ২১০5২ ৩১৫৩, ২৩৭৩৩, ৬০৭১, 

৮৮১৫১ 

বৌচা (বুচো দষ্টুনা) ১৯৯৭ (কটন), ১৫১৫ 

(কান ), 2৭৮১, ১:৭৩ ৭৫ 

বোঝা ১৬৯, ২৯৪৯, ১০১১, ৫০৬৭ 

(পাপের ), ৬০৭৬, ৬১৮৫ ( ভাগ্বানেব 

৭১৯১ (ঘাড়ে), ৭5৮৪ (ছানা), ৭৩৭৪ 

( ঘাড়ে ), ৮৬৯৮ 
বোঝা বেন। ৯৯৬ 

বোবাপিড। ৬৯৭১ 
বোঝাবুনি ৮৪৬৭ 

বোঝাভবা ৯ 

বোটুকা ৩০৫০ 
বেট ৬৯৫, ৮৭৭০ 
বেড়া ৯৮৬, দ১৮ ১৩) ১৮৩৩) ১৯২৯ 

এ 

4৩2৪) 

৬০৬৩, ৭০৫৩ 

বোড়ে ৬০৭৮ 

বোধা ১১৬ 

বোন (ভাই জষ্টব্য ) ৪৪১, ৯৪৩৮ (বোনে বনে), 
৫৬৯১, ৬৭৪৩, ৭৮৯৬) ৮৯৩০ 

বোন্পো ২,২-৩ 

বোন্-সতীন ৪ ১৩-১৪, 1৯১৪১, ৪১৭৯ 
বোন।ই ৫৪৭১ 

বোব1 *১৬৮৭) ২৫৭৭) ৫৩৭৭) ৬০৭৯-৮১ 

বেমা ৫২২৫ 

ধোম্বাচাক ২৯২ 
বোয়াল মাছ ১৯৯৪০, ৮০১৯১ ৮০১৪ 

বোলত। *৬৩৭৬ , বোলতাব চীক ৮৮৭৭ 

বোল্দের বাই ৬০৮২ 
বোল ১৩৭, ৭৭*, *১১২১৪ ১২৪১ (€ বমণীব), 

১২৬৪ (ঢেমনাব), ১৯০৮ (কাকের), 
২০৭৪ ( ফোট!), ৪২৬২ (মারহাট্রা), ৮৬১১ 

বোস ২৮৫৭ 

বোষ্টম ৩৪১১) ৩৮১৪) ৪৯৯৭, ৬৪৮৩) ৮৩২২ 

বোষ্টমী ২৭৫) ৬০৮৪ 

৯৪৪১ 

বান্ীন। বেন্নন ৩৭৩, ১৬৯৬ (আলুনা ) ১৮৩৪, 

২১১২-১১, ৪৮৭৩, ৪৯৪৫৪ ১০৯৮ ( লবণ- 

হীন ), ৭*৪৬, ৭১৫৩ (খোলার), ৭৩৫৫, 

৮৯১১) ৮৯৫৩ 

বাঞ্ছন ভাত ১০১৭) ১৬০৫) ৬%৫৭, ৬৯৯৪ 

বাপ। ১১১৬; ১১১৮, ৭১২০) 

৭১৬১১) ৮৯৭১১ 

বগা পাওয়া ৩৯৫ ১৯১৩ 

বধায হাত ২৯৮ 

বথা ৬৮৫ 
লাবস্থ! ১০০১ ৫৭৯৬) ৫৮৭৬, 9৭১৯ 

বাসা ৫৫৮৭) ৬০৮৪ 

নিচাবা ২ ৮৫ 
বাঘ, আয দন 

লয সরধ্য ২৮১ 

বাল ৭৭ 

৬০৮৫) 

ব্রি ১১, ১১৯ 
বাপ।ব ১১৭১, ৩১৮৬, ৩৯৬৪) ৩৯৬১) ৪9২৩ 

ব [পবা "৮৬, ১৪১৯, ২১৪৩ 
প্র ১০৮৮-৯৩ 

ব্রণ ঠোলা ৩০৪১, ৫১৬৯ 

ত্র (বর দ্রষ্ঠবা) ৫২২, ৪৮৮৯, 

(কৃবা ), ৮০৭৯১ ( করা ), ৮৯৩৭, (দু চোবো) 

ত্র্দ ৪৭৮৭ 

ব্রঙ্গকুল ৩৭৫2 
ত্রঞ্2াবী ৩৮৪) ৩৮৬৪ 

ব্রঙ্গজ্ঞাণ ৮৬৯০ 

ব্রদ্মজ্ঞ'নী ৫৩৯৩ 

্রঙ্জবিচব ১১৫৪ 
ব্র্মাশ।প ৬০৯২, ৭৯৩৬ 

ত্র্গহহা ২০০১ 

ব্রক্মাৰ বাপ ৮৮৮৯ 

ব্র্মীণ্ড ৭০৯২ 

ব্রঙ্গোত্তব ২২০। ৫৭৪৬ 

ব্রাঙ্গণ (বামুন দষ্টবা ) ১৪৮৫ ( কলিক।লেৰ ), 
৪২৪৮১ ৪৭১২) ৪৭৮৬, ৫৯৩৯, ৬০৯৩-৯৪ 

৮০৮৫-৮ 

তক্ত ৫৪৮২৮, ৩০৯৫১ ৬০৯৯) ৭৮১৭-১৮ 

উত্তি ২৮৬৮, ২৯৩৬, ৬৯৯৫-৯৮) ৮৯৯৪) ৮৬৩৪ 

ভক্তিপথ ৬১২ 
ভক্ষক ৭৪৭৭ 

ভক্ষি ৭৭৭ 



৯৫4 

ভগবান ( না ) ঈদ 

বাংল! প্রবাদ 

ভান) (মাছ ) +গ৩৭ ভগবান ৪৯৮১, ৫২৬২, ₹8৮০৫, ৬৩৯) ৬৩৫২, ভাই (সম্দোধন মানে) ১২০২, ১২৩২, ১৮৩২, ৭১৯২৩, ১১৫ ৮৭৬ 

ভগবান ভাগ্যবান ৬১৪১, ৬১৪৪ 

ভগবর্তী ৭৪৪৩ 
ভজন ২৫৮৩, ৬৯৯৮, ৬১৭১ 
ভলা জেলে ২:৪৯ 
ড্টচাষ ভটচাহা, ভট্টাচাফ। ৫৭৯৩, ৬১৭২ ৩ 

৭৯১৯ ( বিদ্যাশুষ্ঠ )। ৯০৩৭ (কথাব ) 
ভটচাধাৰ পাঁডি ১৫৫ 
ভণিতা ৭৯৬৯ 
উপ ৭১৩৯ 
ওদ্দব লোক ৫৭২ 
ভদ্ব ৪৩৫৯, ৬২৩৩ 

ভদ্ইলোক ৬১০৪ 

ভনভনানি ৩৩৫ 5 
ভবাঁপনা ৫৭৪৬ 

ভবিষৎ ভাবণ ৬১০ 
ভবী (শাম) ১৯২ ৩৮৭৮) ৬১০৭ 
'ভুবা ৬১১৭-১১ 

ভয়ন্কবী ১৬৭ 

ভর ৮২১৩ 
ভব ৩৩৩৯ 

তবম ৮৬৫০১ 

ভবমের ঢাটি ৫৫৬৭, ৬১১৪ 
শরম সরম ৩৯২৭ 
ভরসা (ভয় উইব ) ৪০, 

৫৫৭৪) ৭৯৩১ 
ভরা ৩৪৭৭, ৪৩৪৩ ( ধর্থের ), ৬১১৫ ১২ 
ভর! ঢুবি ৬১১৭, ৭৯১৩) ৭৯৪ 2 ৮৩৭৮ 
ভরা পেট, পেট ্টব্য 
ভব! ভাত ৮৬১, ৬১১৯ 
ভযষ ৬৯৭, 9৬৬, ৮১৭ ৯৪৩, ১৩৮৪ (বাঁধের )) 

১৭২৪ (পাওয়া ), ৯০৬৫৪ ৯৮৯৭) ৩১১২) 
৩৯৩৮১ ৩১৮৩১ ৩৪২৭, ৩৪৯ 9৪» 8৭৫০ 

(বাটপাডেব 9 «*১৮, ৫৪৯৬ (লাগ! )। 
৫৫৮২ (৯1-৩র), ৫৫৮৮) ৫৯২৫ (মরবাব), 
৬৪৬ (মরতে), ৭২২১ € আাথনের ), 
৭৬১৬ ( বাঘের ), ৭৬১৪ ( ভাতির ) ৭৭৪৫) 
৮২১১ ( শিশিরের ), ৮৫৯৫ (বাধার) 

তর তরল। ৬১১২ 
ত্য ১৭১৯) ১০৮৪) ৩৩৬১) ৬১২৫ 

৫০০২) ৫৩৩০) 

২৯১৮, ৪২৬৮, ৫৬০২৭ ৭৯১৬ ৮১৫ 
ভাই ৫৭+) ৫৮২, ৬৭২২, হ১৪৪-৪৫। ২২০ 

২৩৪৬, ২৫৩২ ( দেওরের ), ৩৬৭ (ডে€রা ১ 
৩১২১ (5), ৩১৩৫ (মানুছো ), ৩১৭৩, 
৩২৭৪ ( ধুত্্), ৩৫০৫ € সতীনের )) ৩৮৮২) 
৪২৬৫ ( দেশেব), ৪৩৭৫) 8৫১৬, 4৬৪৪ 
( শিচনা ), ৫৬৬৭ (বাজ! 1 ৬১১৪ 25, 
৬৫২১ 95১৮ € চঙুর)। ৭১৪৭, ৭৫৩, 
৮২০০১ ৮৪৬৩, ৮৫৮৫১ ৮৯৬৭ 

ভাই এই ১০৫৩ ৫১১০, ৬১২৫, ৭০১৮ 
ভাই ঘর ১৮৫ 

এই বোপ ৫৬৬৭, ৭৮৫ 

[ইয়ে ভাত ৫৬৯৩ ৬১৩০ 
"যদ বত ৩৭৭ ৮৯5৬ 

'ঞ, ভ[উ ২৭০১, ৬৬০১ (খাস্।বেব) ৯৩১৬ 
( ধাম ৭), ৫১০০১ ৫৭৯২ € টিপ টিপাৰ ) 
৬০০৫ ( খু?ামর ) ৭৩৭১ ( দেব 0) শ৯০৭ 

৬৭ ০১৪৫১ ১৫ ৩০৪১ (চুণ চির ), ৪৩৯৬) 
৬০৭ ৭২০৭) 4৫*৬ (রণ) ৮৩৮০) 

খা] পে 

ঞ 

৮৫১৩) 5০4 

ভাশকশ ৮.৯ 

ভাগ বসান ৯৩৩ 
ভাগ ভাণা ১১৩২ 

তাগান। ভাগলা ১১৮২ (বানায়ে) ২৫৫৪, 
( কালাই ), ৩৩৪২, ৬৭০৮, ৮২০০ 

ভগবত ৬৯৩৭ 

ভাগ «৭৩৭০ 

ভাগাছ ৬+ 5১১ ৬১৮৯) ৭৮১৩ 

ভাগাগী ৭৬১ 

ভাগী ৬১৭৬ 

ভাগীবথী ২৩১৭ 
ভাগে ১১১৪ ) 

ভগেব মা ৬১৬৮ 

ভাগের কড়ি ৬১৩৩ 
ভাগের ঠাকুর ১৬৫৭, ৬৩ 
ভাগের ভাগ ৬১৩৭ 
ভাগা, ভাগ ৫৬৯২, ৬1৩৫ (বেরালের ) ৬১৩২, 

৬৬৬০, ৬৬৭৯ ( মাচিষেব ), ৬৯১৩ (পরের ১ 

€১৯৪৮) ৭8৪৬ ৭৯৭১ (রাড়ীর), ৮৭২৯, 
৮৮৬০১ ৮৮২ 
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তাগো € ্কাগাহমে ) ৯৪ ৬১৪১ ৪৯ 
ভাঁগো 'কোগ ১৭৫৭ 

াগাধর ৩৫৬৯: *১৪ 

'ভাগাবতী ১২১১, ৭৭৭৩ 

জ্াগাবন্ত ১২২ 

ভাগ'বনশি ১৪ 5২, ২৯২৭, ৫৩৬৭ ৫৭০১) ৪১৪ 
৬৯৪৪ 

ভাগাবল্নর কপাল ৬১৪৯ ৪৩ 

ভাউভুজ। *১৭৪১ 

ভা! ঘর ২১৫২, ৬৯৫২-৪৪ ৮২৫৩ 

ভা বুলো ৩১৮০ 

151 পিদ্রে ২৫২ 
ভাল গা ২৮০৭, ৬০৭১ 

তা নী ৮১১৮ 

[৪ নেছা 5০০৫ ৩১5৯) ৩০৫৩ 

ভ৫ দর তী ৩১৫৭ ৫৮ 

161 হাট ৬১৬১ 
ভ[চা ৬৫ 5৫ 

ভান ৪৭৮৫, ৬১ 5০ 

শাতানা খোলা ১৯2 ১০১ 

ভাল] ৩৮৮৮ ৬-৬৮ ৬২১৭ ৭২১৩ 

ভালা চাল চান ভাজ] দগ্ুবা 

ভাঙ্গা বালি ০৪ 
ভাজা ভাঙ্গা ৮৩১৯ 

ভাঙগাড়জা ১৭১, 22৭৬ 

জা মাছ, বা মাহ ভাজ। ৫২০৬ ৬১৬৯) ৬৬০৯ 

ভা) ১৭৩৪ ( বুট), ১১১৪ 

ভাাটব বি *৮৩৫৩ 

ভাঢী€( জৌষার উ্রব ) ১৪২৪ 

ভাটি ২৯১১ 
ভেগেশ গাও ৫১৪৯ 

ডেল নৌকা ১৪৯৫ 
ভটাকুশ ১৮০১ 

ভাটা মার। ৭ ১৩৭, ৮৭৭ 

ভাটি ( মদেব ) ২৩১৪ 

ভাড় (পাত্র) *৬১৬৫ ( ঘি), ২১০৬। ২৬৬৯। 

৩২৭৫ ( ছেদ) ৩৮৪০, ৩৯১১) ৩৯৫৯-৬০) 

৪৭২২) ৬১৬৫। ৬১৬৭) ৬৯৩৯ 

উাড় ছলনা ) ৪৭৪৮ 

ভাড়ান ৪*৮২ 
ভিউ ৭৭৬ 

ভাড়। ৭৭৫৩ 

ভাড়। দ২৩৪ 

নভাঁড়ানী ৩৬৭৫, ৪২৩৬ 
স্টাড়াবী ০৮৪ ৪৪ হ৬ 

ভাঁগু ৭৭৯২ 

ভ]গ্তার ১৯৫০, ৬৭৪৮) ৭০১ 

ভাগাবী (শাঁড়াবী দ্ুব) ) ২৮৪ 
ভাত (ভাতার ববেব, চীন, পেট প্রন্থতি বষ্টুনা ) 

৩০৬ (আকাল ) ৪৪৫) ৮৬১ (বা), 

২ ১৭ (ব1চব)।৯৭৫১ (সিজান) ১৯১১ 
৯৯৮৭ (বাম্বুনর) ৩১৬৯ (ছমাসব) 
১৩৮০ ৬৪০৮ ৩৪৩৬ (ভাডিতে ), ৩৫৫৩, 

৪০৪৩ ( চিবান )) ৫৬৯৩ ৫৭২ ৬২২৫-৩০ 

৭1০ (107৮ [ান্ঃ 

ভাঁঠ চাল চান প্গুব 

৩ শোন ১০৮৪ + 5 পাথর ৭৭৫৬ 
»|০ পাত ০৭৬২ ১২৮৮) ৪৫২১ ৫০০ ১১) 

“১২ ৫৪০২ ৭ ৩৪ ৮৭৩৯ 

ভাঁ* সৃও ১৭১৯ 

ড ও নেড ১৯৭৫ ৫১৯৮ ৬১৮১ ৬১৭৬ 

০৯০০ ৬৯৭৩, ৩৩৮৪ ৮৬৩৪ 

ভাত উনলান ৮১৮১ ৬১৭১ 

তি াযানি ৩০২৩ ভাত ছডান ৬১৮৩ ৮৭ 
গুবম ভাত ৭৭৮ ১৩৭৩১ ৮৫৩৮ 

াত ই।চিক্ুঙ্ধ। ৯৩৭ , ভাতবৰ ইডি ৫৮৯১ 

ভাঁত আম।নি, আমান জব 
ভাত দেওয়া ১» ৩২১৫১ ৩৯৩২ ৩৯৮৪) 

৪৬৬ , ৩২ ৬৬৯৬৪ ৭০২৩, ৮০২৭ 

ভাত নাপাণযা 8৪৩, ১৪০০, ১৮২৭) 

২৫২৩ ৪১৮ । ৪8৪১৪, ৬১৭৫, 

৬২০১ ৯৪ ৭৬১৯ ৮২৮৭ 

ভাত মাবা ৮৯১, 5২১৪ 

ভ। তব থাল! ৮৩৩৪ 
ভাত ভাত ১৯৭৭ 

ভাত টাপান বা ০ডাশ ২০৭৬৩ ৬৬২২ 

৩7৩ বলা ১৮ ৬ 

ভত খাওয়া ১৮৫ ৩৪৯, ৬৯৪, ৯০৪৬, 

১০৫৫, ১৪২৫ ১ 18, ২১০৭৯ ২০২২১ 

২১০০) ২২২১, ৩১৩৯, ৩২৯৫) ৪৫৪৮ 

৫৩৬৩), ৫৭১৩ ৫৮১০) ৫৯৪০১ ৬১৭৫৭ 

৮৩) ৬১৮৩, ৬৫৪৫৪ ৭৯৫৭) ৭৯৬৮, 

৮৩২৭) ৮৪৯১, ৮৯২৮ 

ঘরে ভাত ডর্টব্ 



৯৫২ 

ব্ঞন ভটবয 
ভাত ভোটা ১৩৯৬, ৮৯৭২ 

ভাত-ধর ৫১৮৪-৮৫ 

ভাত-কাপড় ৬৪৪, ২৩৪৬, ৪৮৭৮) ৫৫৬২, 

8৬৯১) ৬১৭৪-৭৫), ৬১৯৪, ৬৯২৮, 

৮৯৫৯) ৮৯৮৫ 

ভাত বাধা ৫৮ন২, ৭৬১৭ 
ভাঁতডাল, ডাল-ভাত জ্টবা 
বাঁড়া ভাতে ছাই ৫১১০ 

ভাত সিজীন ৪৫২২ 
ভাত টেপা ৯৬, 
ভাত বাড়া, বাড়া ভাত ৪৯২, ১১৮৫, ১৫৬৫, 

৬২৪১ ৪৯৪১, ৫৫৮০-৪৯৪, ৭২৮১) 

৭৩২৯) ৭৮৭ ৬ 

ভাত ভাতার ৩২, ৩৬৮ 

ভাতে-কাহি বা ভাতিব কাঠি ২৪৮২, ২৯১২, 
৪৪৩৮, ৪৯২৩, ৬১৭১, ৮৫৩৪ 

ভাতদলা ৩৪৬৩ 
ভাঁতাসি ৬১৮২, ৬২০৭ 

ভাতার (মাগ উষ্টবা) ১২৬ (জৌষান ), ১০০, 
৫০০৪ ১১৯৬, ১৪৫৪, ১৮৬৫, ১৯৩৩ (কুুুড) 

২১৩২, ২১৭৫ € খাটো), ২৩০৫ (ধৌঁডা ), 
২৩১৮ (য্যানঘেনে ) ১৬৮৯ € ঘরজামাযে 

৩২০৬ ( জলপান ), 2৫৪৯ ( কড়া) ৩৭৩২ 
€ হারা ), 85৭৩, ৪৭৩০ 

( নিভাতারীব ), ৪৭১৭ (গেঁডা), ৬২১৩-২৪, 
৬৭৯১ প৭৬৬ ৭১৪৩-৯৪), ৭২৪৯, ৭২৫৪, 

৭৯৬১ ৮৩৯৩ ৮১১৯, ৮২২৯, ৮৪১৭, ৮৯৬৮ 

ভাতাবের ঘর করা ১০৯০ 

ভাতার শি ৬৯০৩ 
ভাতীবতী ৬২১৪ 

ভাতার মরা ৪৯৮২১ ৪৫৫১, ৬২১৭ 

ভাঙার পাওয়া ৮৭৩, ১৩২, ৬২১৬ 

ভাতার চাওয়া ৩১৮৬ 
ভাতার খাওয্া] ৭৮১) ৫৯৯২ 

ভাতার মারা ৮২৬, ৩৭ ৬৬) 8২৭৩) ৬২১৮ 

ভাতার-কামডড ৬২১৩ 

ভাতার শাল। ৬০৪, 

ভাতার-চিন্তা ৪১০ 
ভাতার পুত ২৮৯৯, ৪৩৭৭, ৬৮৩৭ 

ভাঁভারেব বেটা ভাতার ৩৮২৮ 
ভাতারের মা ৬২২৪ 

৩৭% ৭ 

ংল! প্রবাদ 

ভাঙার মাগ, মাগ-ভাতার উষ্টব্য 
ভাতারের ভাত ৫৮৮) ১৬৭৭, 

৬২১৬, ৭১৩৪ 

ভাদা ৬৬২৯ 

ভাদ্দব বউ ৬২৮৩ 
ভাত, ভাঙ্রমান, ভার ১২২, ১৭৬৪, ১৮২৭) ৩০৭১, 

৬৯০৯, ৬৯৩২-৩৩, ৭৭৯৫) ৮৮৬৬ 

ভাছুবী ৭১০৭ 

ভানু ৩৪২৭, ৭৪9১১ ৮৭৪৩ 

ভানুমহী ৭৩৯৩ 

ভাব ২৪৩০, ৩০৮৩ (প্রেমের ) ৩৯১৮, 8৩৫৭১ 

৬ ৮৯ (ব্রলেব ), ৬২৩৬ (থাকা ৮ ৬২৪৩- 

৪১৬) ৬৬৬০) ৭২২৫। ৭৩5৩৪ (নেই), ৭৯৬৮, 

৮৫৭৮ ৮৯৬২৭ 

ভাব ভামা ১৩২৯ 

ভাবগ্রাী ৬২ 5৫ 

ভাববঙ্গী ২১৩২ 
ভাবুঠি ৬৮৬১৬ 

ভাবুন ভাবুণী ৬২৪২ 
ভায়া ০৮৫১ 

ভার্ধা ৮২১৭ 

হাব (লোকব্চানব বৃ) 
৬১৪৯) ৭০৯৮ 

৬১৯৬৪ 

২৭১৭, ৬৩১* 

ডাব ৫০৬৭, ৬২ 2৫ 

ভার ধাব ১০৯৪ 

ভাৰ (কঠিন) ৭১২, ৫০৭৫, ৫১৩১ ৬১০৯ ৭২০৫ 

ভাবত ( মহ্াভবত ) ৬২৪৭ ৭০৯৩ 

ভাবতী ৪৬৭১ 
ভাব -৮৪ ২৪৫৮) ৩২৯৯ 

৭১৭২, ৮৬৩৮ 

[রী ৬২৪৮, ৭৯৮৩ 

ভাল (কপাল ) ২১৭, ১৩০৮, ৮৯৮৬ 

ভাল ৪৪৭, ৭৫৮, ১৩৭৭, ১৩৮৩, ১৫১৫, ২১৪৯, 

২১৫২, ২৭৬, ৩৭৯৮ €ঘব), ২৭২২, ২৮৫৯, 

৩৩২৮১ ৪১৪৭) ৫1৩২ ৫৫২৪, ৬২৫৫-৬৯। 

৬২৬৮, ৬৯৩৫, ৭৩:৮, ৭৩৬*, ৮০০৪ ৮৮৭২ 

ভাল ( বিশেষত ) ৬২৭৪. 

ভাল মন্দ ১৫৬০, ২৫৭৬] ৪১৮১, ৪২৩৯, ৪8৬৯, 

৪৬৯৯ ৫২৫৫, ২৭৮৫, ৫৮৯৪, ৬২৫২-৫৪, 

৬২৬০, ৬২৭৬-৭৮, ৬১৮০১ ৬৪৪২ 

ভালা ৪৮৪, ৫১৮) ২২৬৬; ৬২৮০, 

৮৯১৩ 

৩১৪১ ( দমে ), 

৭৫৮৯) 



প্রয়োজনীয় শব্দের সৃচী 

ভালবাসা ৭২৯, ৩৬০৯, ৩৮৯৮-৯৯১ ৫১৮৫ 

€ পুরুষের )। ৫৪8৪২. !( বড়লোকের ), ৬২৬৩. 

৬৭, ৬৭১৪ (মামার) ৭৭৯৫ (লোক- 

দেখানে ), ৮৭৮৪ (দূর থেকে ) 

ভাঙল্পমান্গুষ ১১৭৮, ৪৯৯৪, ৬২৬৯-৭৩ 

ভাল লাগ! ৪৯১ 
গালুক ৫৬৩৯, ৬৩৮৬ 

তান্ুক ৬২৮১-৮২ 

ভাঙা ৬২৩৯ 

ভাশুর, ভাঙুর ১০১৩৬, ১৮৩৯, ১৮৪৩, ৪৭০৬, 

৬২৮৩ ৮৪১ ৮০০৮) ৮৮৬৫ 

ভান ২৮৩১ ৬৯০৬ 

ভিক ২৩৪১, ১৫৯৪, ৬৩২৮; ৬৫৪৬ 

ভিক্ষা ১৩৫৩, ৪৬৬৪, ৪৭২৮ ৬২৯৮৫ ৮৮) ৫৮৭) 

৮ভ৮হ 

ভিখাখি, দ্ছিখারী ৩১৮, ৭৭০, ৯৫৭ (€ বাষুন ১, 

৪৫৬৬ € পাছের ), ৬২৮৯ ৬৫৪৩ (বামনা ), 

শ৭১২ 

ভিটী, ভিটে ৭১৮১৯) ৩৫০১১ ৪৯১৭, ৬২৯৩-৯৬, 

৭৩৫০ ( বেচা ), ৮৫১৫ ( শুন্য ) 

হিটার দোষ ১৪৭ ১৬৯৩ 

ভিটেষ ঘুথু চরান ৯৬, ৫৬৬, ৪১২৬, ৬২৯৬, 
৭১৭৪ 

ভিড ১২৭৯৭ 

ভিতব-ৰ্দ ১৬৪৭ 

ভিন্ 3৭৪৩, ৬৩০০ 

ভিবকুটি ১১৯৯, ১৫৭৯) ৮৯৫৩ 

ভীম একাদশী ৬৩০৬, ৮০৮৬ 

ভীষে ছোড়া ৭৮১৯ 
ভীমরতি ৫৯৩৩ 

ভীমকল ৬৩০৪-৫ 

ভীম ৬৩০৭4 

ডক ৬৩৭৪ 

তু ৭৪৮৫ 

ভুক্ত অভুক্তা ১৩০ 
ভুজাভাঙ ২৭৪৪ 
ভুঞন2হখ ৪৮৭৩ 

ডুট ৬১০২, ক৬৯১৪৫ 

ভুঁড়ি ৬৮৫৬$ ৭৬৮০ 
ভুঁডে। ১৯৩৯ 

ভুড়ো সুর ৭১১২ 

ভুড়র ভাই ৭৩১৪ 

৬১ 

৪৫৩ 

ভুতুড়ি ৬৩০৮, ৭৮৭ 5 

ডুতো ৬১৯৩ 

উুবা, ভুব ( পচ ) ৯৪, ৩৭৫৮ 

ডুব ৩৪১ (বাকা ), ৩৪৭৭ € জোড়া) 

ভুল ১৪১০, ৬৯৭০, ৭৯৬৭ (€ যমের ), ৭৭৭৯ 

ভুলি (নাম ) ৬৩১৭ 
ভুশগ্ডী বা ভুষণ্তী কাক ১৪৮৬ 
ডুসা ৪৩৯৫ 

ভহ ৩৭৫৩, ৫৬৭১, ৫৬৭৯, ৬৩১১-১৪, ৮৫৩১, 
৬৫৫৯, ৭০৯৯ 

ভঁষে ১৬০৮৪ ৩১৩৭) ৪৬৫৫) ৬৬৩৪৭ 

ভুঁণ্য পা পড়ে না ১০৯০ 
ড্াহযা ১১৪৭, ৭০০৫ 
ডত ১২৫ (প্রত) ৫২০, ১৮৬৮ (পালায় ) 

২৫০৬ (পালায়), ২৮৮৭ (জামায়েব), 

৩৬২০ € ঢেলামাবে) ৩৬২৮ (মুর্েব)। 
৩৪৯১৬ মণ, ৪০১৭, ৪৬১৪, ৪৮১৭ (পুত), 

৫১৫০ ৫৯ (পুত), ৬৩১৫ (পুত), ৬৩১৬- 

১৭, ৬৩২৩, ৬৩২৫-২৬, ৬৭০৫ (পচ), 

৬৭৮ (পাঁচ), ৬৭৫০ (ভাগে), ৭৪৬০, 
৭৪৯১ (সবষ্যেত ), ৭৬১৪, ৭৬৩৮ (পালায়), 

৮১২১ (পুত) ৮২৩৪ (সরষেতে ) ৮৩৯৩ 

( কিলো ) 
ভুত ঘাড়ে € চাপা! ) ১২১৭, ২৭৮৭১ +৭৬৯৪ 

গত ছাডান ৬৩১৮,৭৪৯১ 

ভন পত্রী ৪২৫৫ 
ভুতে পাওয়া ১২৪১ ২? ১৮ ৬৩১৭, ৬৭৭৫ 

ভতেৰ বাণপর শ্রাদ্ধ ৩৫০৯, ৬৩৩২ 

ভুতেব বানা ১৮১৭, ৬১৫৪ 

ভাতর বোঝা ৩৫৪২, ৬৩২৪ 

ভুমি ৮৫২২ 
ভুমিকম্প ১৮১৮ ৬৪৭০ 

তমিশব্যা ২১৬৮ 

ভূযৌজাক ৮৯৮১ 
ভূষণা ৯০৬৮ 

ভূষ ৩৪১৫ 

ভঙ্গ ৬৩২৯ 

তক ৩৪১৬) ৫৯৯৩, ৬৩২৮ 

ভেকধারী ৬৩২৭ 

ভেক ( বেও ) ৫৩২৪১ ৬৩২৮ 
ভেজাল ৪০৮১ ৬৩৩৯ 

ভেট *৬৩২ 



৪৫৪ 

ভেটাকি ৭৩৭, ৯২২৬২ 
ডেটে (»-ভেট করে বা! লয় ) ২৪ ৭৬। ৬৩৩২ 
ভেটেন খীও, ভেটের নৌকা, ভাঁটা হষ্টবা 
ভেটেবাখানা ৩৩১৪ 

(ড়া ৬৩তম ২৫৩২, ২৮৪৪, +%৩১৮৮) 8১৬৭) 

8৮০৪, ৩৯৯৩, ৬৩৩৪-৩৫, ৬৩৪০১ ৮১৭৩ 

ডেড] বানান ৫৭৭, ২৫৪৩, ৬৩৩৩ 

ভেড়ার গোয়াল ৬৩৩৬-৩৯ 

তেচুয়া, ডেডে। ১৪৭৬) ৭০৮৩ 

ভেঁড়ে ৭৪৫৩, ৭৮৭৪ 

জেডের ডেডে ২৫৭, ১১৮৩) ৫১৩৫৪ ৮০০৯ 
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বাকুন্দ 58৮১ 

মাখাল (1?) পূর্া ৬১০২ 
মাগ ৩৭৮, ৬১৪ ( বয়নকালের )। ৬৯৪) ১০১১ 

(বুড়োর) ৯৭৮৩ (কোলের), ৯১৭২ 
€মেগ 9 ৩০৬০ (ছুতোরের ) ৩৩১৭ 

€ ছোট বড়), ৩৩৫৫ (গোদার ), ৩৪৩০, 
%৩৫০৩৫ (ভান), ৩১১১ (শাকিব ), ৪২৭৩- 

৭৪ ( দোঁজববের ), ৪১৯৭, ৫২৯৪ (উছ্াবব 
৫ ৩৮৯১ ৫৪২৯ (ভাইয়ের), ৫৫৭১) ৫৯৪০, 

৬৩১২ ( জেন্দডা) ৬৫৩৬ ৩৮, 

৬৫৬৩-৬৪, ৫৬৯৮১, ৮৪০৯১ ৮৪১৮) ৮৪৫২, 

৬৫৫৩, 

৮৭৮৭ 

মাগ নেউ ২৪১৪, ৬৫৪৪, ৩৮৮৪ 

মগ ঠেডান বা মারা ১৯৯৩ ৯০১৩ 

মাগ কিল ১৫৩০, ৭১২৩ 
175 ল ৬৬৯৪) 3১৯৭১ ৩৬০, 

মাগ পুত ৩5৫৫, ৪৭ ০৯ ৬৫৫০ 

সখা ভাতার ০৯৬-৯৮, ২৪৭১ ৪৯৭১৯, ৬১৯১) 

৬২১৯ ২০, ৬৫৪৭ 

৪৯, ৬৫ ৬১-৬১) ৩৫৬৫ 

থাগলোভাগী ৫৪৭৮ 

মাগ নতী ১৪১ 
মাগের বোল বা কণা ৫১৭, ৭৮৯৩ 

মাগ মরা ১৯৫ ৫৮১৮ ৫৯০০) ৬৫৫১ ৫২ 

মাগন ৪৫৮৮, ৭০৫১ 

মাগন। ৩৫৩৯ ৪৩ 

শ্লাগন্তউ ৬৫৪৫ 

মীগী ৪১০, ১০৯১, ২২২২, ২২৮৩, ৩৭৪৭, 58০৫, 
৩৭৬৬ (নেড়1), ৪৫১৩ (ন8) ৪৯৮২ 

(ডৌকলা ), ৬৫৫৭, ৭*১৭ ( দেদো), 
৮১২৭ (সতী ), ৮৮৬১ ( পাঢ।পডশী ) 

ম।গী মবদ ৬৫৫৪ 

মাগী মিন্সে ৬৫৫৫-৫৬, ৬৭৯২, ১৭৯৪-৯৫ ৬৭৯৭ 

মাগীর কথ! ৬৯৪, ৮৬৭৮ 

মান্ধর মাছ ৭৩৭ € মদগুৰ ), ১২৩৪, ৬৫৬০, 

৬৪৭৯) ৮০১৬, ৯৮৩৮৭ 

মা গোলাই ২১৩৪ 
মাগ.গি ৪১৭২, ৬৫৬৬ 
মাঘ (মান) ১৭২৩, ১৭৬৩৪, ২৬৭৭৪ ৩৭২, 

৪৩১৭ ৫২৯৩) ৬৫৬৭-৬র। ৬৮৪৮ 

মাচা ১৫৩৫ (বীধা )। ৬২৩৮ (ভর), ৬৫৭১- 
থহ। ৬৫৭৪৮ ৮৮৬৫ 

৬৩৫৬ ৬৫ ০৭ 

৪১৫৭ 

মাচার ধান ৮০৩৪ 

মাছ (পুকুর, জল জুষ্টবয ) ৭২ ১৬৪, ২৭২৪ 
€ দোয়াছে ), ২৯৫৯ ( চারে) ৩০৩৩, ৩৪৬০ 

(টেওবা ), ৩২২৭ ৩৪৪৭, ৩৫৯৭, 

৩৮২৬ ( বিলের ), ৪০৯৫ ৪২১১ ( শোল ), 
& 28৬, ৪৩৫৩, ৫১৪২, ৫১০৬ (জালা), 

৬5৫৫, ১৪৯৫ ( মর।)। ৬৫৭৫-৯০। ৬৫৯৮ 

৬৮১০৪, ১৮৭১ (9৮1), ৭১০৪ ( খাবাব ), 

৭৪২৫, ৭৬০২, ৭৭৪৯, ৭৯০১১ ৭৯৬৭ ৬৮ 

৮০৮৪ (খাওয়া ), ৮৯৯৭ (মরা) 
মাহ 151 ৭৪, ৮৮১) ২৬৭৬, ৬৫৯৯) ৮,১৪০ 

মাছ ভাজা, ভাল মাছ প্র্থব্য 

মান খবা ৮১৯ * ১৩৩ 

মাছ বেধা ৫৫ 

ম7ছুব কোনা ৯০৩৬ 

মাছ ঝোল ৬৫৮০ 
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মাচ পোড়া ৬৫৮৬ 
মছ ভাত ১৭২৯, ৭২০২ 

ম৮ মাস ৬৫৭৮, ৬৪৮৪ 

মাছ বেবাল ৭3, ১৫৮৮ 

মাছবা 9 ৬৫৯১) ৮০৮৪ ৮২৭৬ 

মাস্ছর মা ৭৭৬, ১২৭১, ৬৬০৫ 

মাছ্ছেব মুড ১৪১৪, ৭০৭৮ 

মা চা? ১৮২৪, ১৪৩৫) ৬৭৩১, ৭8৪৬ 

মনি ১৩৭২১ ২০১৮৭ ৩১১৭ (কাঁটা), ২৭৯১ 
(যায়ে) ৯৮২৮ শত), ৩৭৫৩ (গায়েব) 

৪১৬৩ ( দুধেব ), ৬৫৯৩-৯৫। ৩৭৮৪, ৬৮৭৫) 

৬৮৫৩ € মুড'কিব ), ৭৫৩১ ৭৬৭৭ (দিনে ), 

৭৮০০) ৮৫৬২ |] 

মাছি মাবা «৬৫১৩ ৬৫৯২-৯৩ 

মাছিব কামঢ ৬৩৯০, ৬৫৯৪ 

মাছেলে (ম' পুত, ছেলে মা ডষ্ঠব্য ) ৩৩১৫, 
৬৫৯৬-৯৭, ৬৬৯১) ৬৭২২, ৬৯৩৬-৩৭ 

মা মেযষে ৬৭৩৫ 

মাজতো। (বউ ) ৬৮৪৪ 

মাজন-মিশি ৫৬০৪ 
মাজা ৬ম ৩০ 

মাজাব বাথা ৪৫৫৬ 

মাঝ গঙ্গা ৬৬৯৯ 

মাবি ২৭৫, ১০৪৯, ১০৬১৭ ১৩৩৭, ২৩৫৭, 
৭৩৪৩৯), 8৫১১১ ৪৬৫৯, ৪৬৭৪) ৫৮৮৬, 

৩৮১১) 



চে 

৭8৮ 

২৫৫৮ ৬৪৭৯) ভউ৯৬, ৬৬১১-১২) ৬৭৩) 
৬৭২৩, ৩৭২৯, ৭4৮৫, ৭8৪৭, ৮১৯৭৪ 

মাঝি ৫৭৪, ১৯৮০, ২৭৮৪) ৪৯২৯, ৬৩৯৪, 
৬৩১৪, ৮৮৯৩ 

মাঝের টেকি ৩৪২ 
মাঝের দোফান ২৭১ 

মাঝের পাড়! ২৪৮৪ 

মাঝের বিবি ২৭৪ 
মাটি ৬৭৪, ১৫৪৯ (কীচা ), ২৯৮১, ২৫৬০ 

€ গুষ্থিপাড়াব ), ২৭৩৬ (মেঝের ), ২৭স্৭, 
২৯৮১ € বাড়ে) ₹৩৪০, ৬৫৬৯, ৬৬১৪-২০, 
৬৭৪২, ৭*৫৭। ৭৯৯৮ ৭১১৫। ৭২১৯) ৭8৬১, 
৭8৮৫, ৮৯৭১ ( দেওয়! ), ৮৪৩২, ৮৫১৫ 
( খোঁড়া ), ৮৮২৩ (হেঁটে ) 
মাটি মুঠো ৬৬১৬ 

উনকো বা নরম মাটি, নবম গষ্টবা 
মাটিব বাসন ১৫৪০, ৬২৭৫ 
ম(টি খাওয়া ৪৩১, ৮৬৭৯ 
মটি মাডান ৪২৫৬, ৬৬১৩ 
মাটি কেনা *৭২*০, ৮২৩৬ 

মাঠ ৪৪*২ ( ধাপার ), ৬৬২২-১৩ 
মাঠে বাটে ৬৮৩, ৪৬১৫ 
মাঠের ঘাস ৫৬*১ 
মাঠে হাটে ৭২৪৪, ৭8১৪ 
মাঠা ( যোলের ) ১৩৪২, ৮৮৭৬ 
মাঠাককণ ৬৬১১ 
মাড (ভাহের ) ১৬৫৩ 
মাড় (মগুপ ) ৩১১১ 
মাড় গত ৮*১ 

মাড়! (ঘোলের মাঠ] ) ৭২৭৩ 
সাড়া 8০২৭, ৫৬৫, 

মাড়ি (দাতের ) ৬২২ 
মাড়ির দাত ৫২৩৯ 
মাণিক ৪*৩, ১২৪, ২৯৮৮, ৩৪৮৪, 

৭5৭৯, ৮২৫১) ৮৩০২, ৮৭৮৮ 
মাণিকজেড ৬৪১৬ 
মাণিক পীর ১৫ 
মাত ৭৮৮, ২৯৮৪, ৩১৩১ 

মাতয্বর, খাতববরি ৬৬২৭ 
মাতওয়ালা ১৭৭ 
সাতা কন্ঠ! 8১১৯ 
মাতা পিতা ৬৭৬৬ 

১৭১৬) 

'বাংল প্রবাদ 

মাতাল ২৪৭৩, ৩১৫৮, ৪৮৫০) ৪৮১% ৬৯৯৮, 
৬৪৯৯; ৬৬২৮ 

মা ভারা ৫৫*১ 

মাত্রাঞ্জান ১২৪৯ 

মাথ ৭৪৯২ 
মাথা (ছাতা উষ্টব্য) ১৭৪৬ (ছুটে!) ৩৩২১ 

( কচ্ছাপর ), ৩৫৯৬, ৩৮৭৭ (তিন ), ৪৫৯৭ 

(লোয়াণ ), ৪৯২৯-৩৩ €পরের ) ৫১৩৭ 
(শক্ত ) ৫৩২২ ( কেশবিষ্ঠাস ), ৬৬৩১ 6৪ 
মাথা কাপু্ড ৬৬৩০ 

মাথা নাড়া ৪৫০৩ 

মাধ! উকুন ৬৬৩৯, ৬৬৪১ 
মাথায় জট বা জটা ৭২৭, ৩২৭৬ 
মাথায তেল ২৫০৬ 
মথা ক্কুর ৯৭৭, ১৭১২ 

মাথ। কান ১৩৪৪ 

মাথ।র কাট ৬৬৬ 

মাথার কেশ ১২১১, ১৪৮০ 

ম'পাব ঠাকুৰ ১৯৭৬, ৬৬৪৫ 
মাথ[র কিরা ৯৬৭, ৮৮৬৩ 
মাথার ওপর মাছি ওঢা ৭৮৯০ 

মাথায় বাজ পড়া ৭৭৫১ 
টেকো মাথা"১৪১৭ 

নেড়া মাথা ৪৭৪২ 

কগ্গ মাপা ৩২৬৭ 
মাণায পাগাড়ি ৯০৭০, ৯০৭১ 

মাথায় পাগ ৬৫৫ 5 ৬৭৭০) ৭১০১ 

মাথায় ছাতি ২১৭১, ৩২৯১, ৪৩০৮) ৫২৮৩ 

মাথ। কাটা যাওয়া ১৯৯২, ৫৪১৪, ৮৬৪২ 
মাথা কাটী ৬৬২৯, ৮৭৩৮ (হাতে) 
মাথা খাওয়া ৪৮%, ১১৮৮ ( শপণে ) ২১৪৪, 

৬২৬৩, ৮৪০২) ৮৬ট২ 
মাথা ঘোরা ৯৭১ 

মাথ! ধর! ৬৬৯৪ 

মাধা ধোড়া ১৪ 
মাধ চুল ১১২, ৯১, ৬৪৯৭, ৬৬৩৭ 
মাথ। ফাটা ১৯৬২ ৫৬৭২ 
নাথ! ছাড়া ৫১৭ 
মাথা ব্যথা ৫৩১! ৯১৩, ১৯২৮১ ১৫৩৭, 

১৯৪২৭ ৩৩(৪, ৩৬১৭) 8৮৩০) ৯০৬০, 
৬৯০৩, ৪, 

মাথায় ঘোল ঢালা ৪৭4২, ৬৪৩৪) ৮১১২ 
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মাথা! ভা ৩১৯৮, ৭৩১৪ 
মাখা গুড়া ৭৬৪, ৯৩৭, ৫৩০ ম। ১৬৩৪।৮১১২ 

মাপা হেট ৫৪২৩ 

সাথার রতন, চড়া বা মণি ৬১৪, ৬৬৪৫ 

মাথায় ওঠা ৪৫২৫) ৫*২৫ 
মাথায় গু ৭*৮ 
মাথায় চউ। ১৭৯৫৬ ১৮৯০, ৪ ০ছা। ৫৭৬৩ 

মাপায় পড়া ৬৩১ 
মাথায় পা ২১৬৯, ২৬১৪ 

মাথায় বাড়ি ৪৯৩২ 
মাথায় লি ৪৩৮১ ৬১৪০ 

মাধায় হাত ৪১৩ ১৭৬৭, 

গ৭২০ 

মাথায় হাত বুলাশ ৪৯৩৩ 
মাধাঘসা ৬৯২৫ 

গলপ ৮2৩৯৭ 

মাদার (কাঠ) ৬০৯ ১৯০৮) ৩৫১০ (গাছ) 
৩৭৭৪ (গাছ) 

মুর ৬৬৪৭, ৯৭০৯৩ 

মাদুরী * ৬৩৪৭ 

মান্ুলি ৮১৫৩ 
মাধা ৩৮০১ 

নাধাই দীস ৮৫৭৩ 
মধু ১৭১৩ 

মান (ধান ট্রষ্টব। ) ১৪৩ 

২০৫৬ (নষ্ট), ২১৮৬ (খানকীর ), ৯৪৮১, 
২৬৫৯, ৩৯৪০ (ছাড়া), ৪২৫৭ (বাখা), 

৪৮৯৯, ৪৯৩১ 

১১৮, ৫০৬; ১৩৫৩, 

৪৩৭৮। ৪৩৮৬, ৫৪৩৩) ৬১৯৭, ১৬৫৬৫) 

৬৬৫৪৫৫, ৬৬৮৬-৮৭, ৬৮৭০) ৭৩৩৫ 

€(যেচে ), ৭৭৪৫, ৮৩২৯-৩০ (বাড়া) 

৮৫০২, ৮৮৩৬ ( নষ্ট) 

মান অপমান ৬৩২৭, ৭৩৩৪ 

মান প্রাণ ৫৩১২, ৭০৭৭) ৮৫৬৯ 

মান, মানকচু ১২৩৫, ১২৩৮, ১২৭৯ 

মানপাতা ১২৬৩) ৫১২৮ 
মানডুম ৬৮৩৪ 

মানা ১২৭৯, ৭১৮৮১ ৮২৪৩ 

মানী ৬%৫৪-৫৫) ৬৭৭৩ 

মানুষ ১৬৬, ১৯৯, ৬৯৪, ৭৫৪, ৭৬৮) ৮৯১ 
১৬৩৮, ১২৮৬, ১৮১৯৮; ২৩৮৬, ২৪৬৪, 

২৫৬৫) ২৬৪৪, ২৮৭৬, ৩৩:৪১, ৩৬৪৯ 

৩৮২৯, $২৮৬, ৪৩৯২, ৫%৮২, ৫৩৩২ 

৪৫৪১ 

( ভিতা), ৮৪৯৬ (মরা), ৬৬০৪) ৬৬৫৬" 
৮১১ ৮১৬২, ৮৬৭৯১ ৮৯৭৫-৭৬ 

মানুষ চেনা ২৮৩১, ৬৬৫৮-৫৯, ৮৭৭৪ 

মানুম দেবত। দেবত। ষটব্য 
ম।নোযারী ৩৪৪৯ 
মান্ধাত]। ৬৬৮৮ 

মান্র' ১৬৮৯ 

মাপ ৪৪০০ ৭২৯২ ৮১৭১ 

ম পুতি ৬৩১, ১ ২৫, 
৬৭5৩৫ ৬৯৯৮ 

মা পো ১০৯৩ ৬৫৫৯ 

মা বট ৬৭০৪, ৩৭২৭, ৬৭ 2৮ 

মা বাপ ২৫৮৯, ৩০৭৯। ৩২৯২, ৩৩৪১, ৩৫৩৮ 

৪৯০৫) ৬৫৮৩) ৬৬৭) 

৫৩০৫৯ ৫৫ ২, ৫৫৭৩, ৫৬৫৩, ৫৬৫৮-৫৯, 

৫৬৬৪১ ৫৬৭৪) ৫৭৭৩ 

৩৫৯৭ ৬৬২৪ ৯৬৪১ 

৩৪৩০, ৬৫২৬ 

৬৬৪৯ ৩৬৯৫ ঈ৮' 

৬১৭২২, ১৭৩১ ৬৭৬৮ ১৯৭৯, ৮১৮৫, ৮৩৮১ 
ম। বেটা ৬৫ ৩৭, ৬৭55 

মা বেটী ৬৫১৭ 

মা বোন ৬৭৪৩ 
এ। মাসী ১১৯০১ ১৮৭৭ ৩০০৬, ৬৬৯৯, ৬৭০১, 

১৭২৫ ৬৭৩২) ১৭৪০ 

ম মাগ মা উষ্টব 

ম৷ ভবানী ৫০৫৭ ৬১৬৭ 
মামদোবাজি ৫১৩৩, ৮২৭৩ 

মামল। ৩৫৫৬ (০কা) ৩৫৩৮ 

৪০৯৬ ৬৭০৫- 

মামা ২৫২২, ৪৩৯৮, 6৭৪০ (কান), +৪৯২৪) 
৫৩৫২ (খুটানিব ) ৬৭০৭-১৬, ৮৩৮৯ 

£ সিঙ্গিব ), ৮৬১৪ 
মামাতা ভাই ৬৭১১ 
মম] 'ডাগ.ংণে ৬৭০৮-৯ 

মাষ। মামী ৬৭১০, ৯৫৫৩ ৮৪৩৩ 

সামাব আদব ১২৫১ 

মামীর বাড়ী ৬৫৩৪, ৮৯৭৭ 
মামার ভাত ২৯৮৭ 
মামী ৬৭১৮ 

মামী তাগনে ৬৭১৭ 
মামুদ *২৬৩ 

মায়া ১৭৩ (মায়ের) ২৯১৭১ ৩২৬২, ৩৬৫৭ 

€(ডাইনের ) ৬৫৮৩ (নুতের) ৬৮২, 

(কপট ), ৭৮২২ ( শঠের )। ৮৯৭৮ 

(টাক), 



১১ 

মায়াকানা। ৬৭১৯ 

মায়াময় ৪৫৮ 

মায়াধুক্ত ও মুক্ত ৬৭২৯ 
মার্গ ( মার্থদীর্য ) ১৭৬৪ 
মার ৫৮*৫ ( বিধিব ), ৮১৪৯ ( সভোর ), ৮২৮৩, 

+৮৩৬৮, ৮৫ ৩৯ ( কথার ), ৮৭৯২ (হাসির ) 
মার খাওয়া ৬৯৪, ২৫৭১ 
মারণ ৩৪৮১, ৬৯৩৮ 

মার্চ ১৩৫৯ 

মানিহান্ী ৪২৬২ 
মাব! ৪৯৩ 

মাবামীরি ৪৫৯৩ 

মারীচ ৬৭৪৯, ৭৬৩০ (কুরছে) 

মাল (মল ) ২৫১৫ 

মাল ৬৯৪, ২০৭১, ৩৬৪১) ৩৯৪ ৩ 

মালথান! ৫৫২৬ 

মালগুজারি 8৫৮৭ 
মালঞ্চ ৬৪৯৭ , মালা । শাক ) ৮৯১৮ 
মালক্ষী ( লক্ষ্মী উষ্টনা ) ৬৭৫৩ 
মালনা ২২৮৪ 

ষালসাট ২২২ ৩ 
মালা ১৯১৪, ৩২০১ ( ছেঁডা), ৬৭৫৪, ৮৩৭২ 
নালা জপ ১১৮৩, ৪৮৩১) ৬৭৫৫ 
মালা ( নাবিকেলেব ) ১০০৯) ৭০৮১ ( ছোঁদা) 

৭৪১১ ( ছেদা;) 
মালা-মাল! ৪৮২ 

মালিনী ৭১৮৭ 
মালীর গুত ৮৯৯৬ 

ম।লুম ১৮১৩) 55 2৭ 

মালো ৬৭৫৬ 

মাল ৩৫০৮ 

মায় ৬২৫৭, ৩৭৫৮, ৭৩৭২ 

মানকলাই ৬৭৫%) ৭8১৩ 

মা ষষ্ঠী ১৫২ 
মাস ৩৩৯, ১১৮৯, ২২৯০) ৩৬০৯) 6১৮৬, 

৬৭ ৬৪১৫ 

মাসেক ৮২৬, 
মাসামাসি ৬৭৫৯ 
মাংল ১৪৮৯ (কাকের )। ১৫*৭, ১৫৭৯, ১৫৯৮, 

৬৬৮৫, ৬৫২৪) ৬8৭৮) ড৫৮৪) ৭৮৭৩ 
মা ১৩০৬, ১৪৩৯) ৫৭৬৪৫ (কাটা) 

মাসকটি ₹*৪৬ 

বাংলা গ্রধাদ 

মামী (মামাসী উষ্টবা) ৪১৬, ৯৬৬, ১৩১৬) 
৬৭১৬৩) 4৮২৬৭ 

মাসীম! ৯০৭৫ 

মামীব দৌধ ২*৩ 
মাসী পিসী ১৮৭৬-৭৭, ৩৯৯৬, ৪১৩৩, ৫8৮৬, 

&৬৯১, ৬৭৬৭ 

মাসতুতে। ৩১৩৫, 4৪৭১১ 

মান্ল ৩৪৫২ 

মাহাঙ1 ৫৩৮, ৮৭২৪ 

মাহীস্মা ২১২৭, ২৫৭৫ 

মাঠিলা, মাইনে উষ্টবা 
মিচকে পোা ৬৭৬৭ 

মিছাৰি ৫৪৩৫, ৬৭১৮ ৬৯) ৭৪৪০ 

মিগ্থা মিছে ২৯০০ ৩৫৭5) ৫০৯১) ৫১০২ ৬7৪৩, 

১৭৭৯-৭৩, ৬৭ ৭৫, ৮৭৪ ১ 

মিষ্ভী কথা ৬৭৭০, ৩৭৭৪ 

মিঠা কক ৬৭৭১ ৬৭৭৬ 

মিএ। ৫৮৬১), ৬৭৭৭ 

মিটমিট ডান ৬৭৭৮ 

মি) ২৬১, ৫২১, ৭১৭), ১৪২৭ (শাওধা ? 

১১৬১ (মণ) ৩০৭২৪ ৪৭০ (বচন), 
৭1০৪২ ৫১০৩৪ (পিট), ৫২৮২) ৫৩২৯ 

(ফযভার ৫৩৩৩ € ফুল )) ৩৯৬০১ ৬৮১২) 

১৯৬৮ (মধু) 

মিঠা বোল ৬৭৮ 

মিঠে ৯৩০, ৩৮5 (বেচা) ১৯৪১- (খাওয়া ), 
৩ ২২, 8৯১৬, 88৪৭, ৬৫৮৪) ১৭৮৪ (লাভ) 

১৮৩২৯ (ম্াথ) ৮৬৩৩, ৮৯৮৩, ৯০৭৬ 

মিঠে কথা ১০৫৭ ৬৭৭৯ ৮৭৮১ 
মিঠাই পাওষা **২৪ 
মিঠাহদাস ৫৬৮১ 
মিত, মিচ *১০৮২ ৮৪৮৭) ৮৬৭৮ 

মিত্র ১৮৫৮, ৬১২৪, ৬৭৮৬ 

মিডউমিডে ১১৮৫1 

মিধা। কপা ৬৬১৫, উূ্ণ৮৭-৮৯, ৮১৩৯) ৮৫১১ 

মিনমিন ৬৭৯১, ৮৭ 
মিন্সে (মাগী উর্ধ্য) &৪৮, ১১৪৮, ২৫২২ 

(মুচি), ৪৬৯৪ ( নিগুণ ), ৬৫৫৫, ৬৪৮১ 
৬৭০২-৪৭) ৭৮, ৮৮৪৩ 

খিনের কাজ ৮৪৭৭ 

ফিদের নোলক ৫৯৮৩ 

মির্দা ৬৭৪৮ 



প্রয়োজনীয় 

মিশি ১৩২১, ৩৩২৭১ ৬৯২৫ 

মিষ্ট ৪১৯৪ ( কথ। ), ৬৭৮৯ ( সখ )) ৬৮০৬ 

মিটি € উষ্টি গুড উষ্টবা ) ৬১ ই২৯) ১৪১৮) ১৫২৪, 

১৮২৪, ২৯২১ (মধু) ৩৭০, ৩৮৬৯ 

(তেতুল), ৪৭২৭ (বুল), ৬৮০১-১০। 

৭১১৭ 

ষিষ্ট গুড় ১৪ ১৮১ ২৫৩৪৫) ২৫৩৭-৩৮) ৭১৫ 

মিষ্ট লাগা ২২৫ 
মিষ্টি কণ। ৬৮*২-৩ 
মিষ্টি হাসি ৬৮০৯ 
মীন ৮৪৯৭ 
মীরবহর ৫৫৩৮ 

মুত ১০১%, ১৬৭৪, ৮৯৮৪ 

মুবুন্দ জমাদাব ৩৭ "৯ 

মুক্তা ৩৫৩৯, ৬৯০ ১, ৮১৬৭ ৮৭৮৮ (সাব) 

১%1 ইভান ৮৪৪ 

মক্কাভগ্ম ৬৮১১ 

মৃধার মালা ৫ ১৩৪ 

মৃন্তি' ৬*৯৭, ৮০৯৪ 

মু 58১৯ ৪৯০৩ 

সু ১০১৭-১৭, ১৬১২ (বডন্যব )) ১১৫৪ ১১১৮ 

(ছালার ) ৮৮২৯ (ধোযাঁ) ০৮১৩ ৯৩ 

মুখতচোবা ৬৮১ 5 4 

মুখের ঠাট ১৮৫১ 
মুখ চেনা ১০৫২ 

মুখ আন ১১১১ 

মুগ চুপকান ৬৩৯ 

মুখে মধু ১৩৭৩, ৬৮৩৯ ৮৮২১ 

মুখ দেখা ৪৮০, ১১৬ 

মূণে মোতা ১৭৭৩ 

মুখ জাবড। ৫০১০ 

মুখ নীড় ৪৯১৭ 

মুখ বাড়া ১২৫৬ 

মুখপাত ৬৭৭৯০ 

মুখ করা ৪৯১৯ , মুখ ছোটান ৯০৩১ 

মুথপোড়া, পোড়ামুখ, পোড়াব মুখ ১০৪, 

দ৭০, ২৬৮৮, ৫২৬৩, ৬০৫০; ৭৭১৬ 

মুখহলষে ১৬৪৭ 

মুখে আগুন, আগুন জষ্টবা 
মুখে ছাই ১১৭৫, ১১৮৭১ ২৭১৮, ৩৯৩১, 

৬৮৩০) ৭৮৩৪ ( শত্রুর ), ৮৪৯৫ 

মুখের ছু দ ৭৪৩২ 

শবের স্চী 

মুখের শ্রীস ৬৮৪৩ 
মুখের কথা ৬৭৬৬, ৮৭৪৯ 

মাথে লাপি ৪২১২, ৭৮২০ 

মুখ্বাকানি ৫১০৮ 

মুপটি ৬৮২৩ 

মুখোমুবা ৮৬৬৬ 

মুখনাপট ৮৮২৬ 
মুগ ১৮৫৪ 

মাগব ডাল ৮১৪৩১ টি 

মুণ্ডব ১৪৮০, ৪৫১০, ৭১৯০ (স্তরে), *৪*২ 

€( নুকুব ) 
নু্তবব বাড়ি ৭৩১৭ 

মচকি ভাসা ৭৭ 

মুচি ৯৮৮, ৬৮৪৪ ৪৮ ৭৭৫৮ 

মুড মানী ৪৬৩২ 
মহচ মিননে ১৫১১ 

মুচিব পর্ধণ ২৬৪২ 

মটি শুটি *১৭ ৬৮৪১৮) ০০৪৭ 

মুচি ( পানু) ১৫৯৯ 

সছুনমানব বালা ১৯৬১ ১৮৪৭ 

মুচ্ছুদ্দি ৫৭৬০ 

মুভব। ১০৩৮ 

মূঃ্জাদবী ৭ 5৯৪ 
মুটুম ভাত ৮৪৫৬ 
ম্ট ৫৭৯৭) ৬৮৫১ 

মঠ মুঠো ৩৬০০ ৫৩৩৩ 
৭৮০১ €চাশব 

মুডকি ৫২৯ ০৯৭ ১৫৩৪ ৩১৮১, ২৮৫৩ 

মুচকিমুখী ৬৮৫৭ 

মড মুডো € টিলা ) ৭৬৫, ৭৪৬৫ 

মুড ( লগ্তান ) ৬৮৫৫ 

মুড (মাছের ) ৩৮৭০, ৫৩০৩; ৭০৭৮ ৭৬৬১ 

৭৯৪৮ 

মুড়াগাছা, মুনা গাছ! উষ্টবা 
মুড়ো (অগ্রভাগ ) ৭১৮৭, ৮১৭৪, ৮৭৯৯ 

মুড়ি (মুড) ৫৫২৭, ৬৮৫৮ 

মূড়ি বা মুডো ঝাঁটা ৩৪৮ 

মি কোদাল ২৫০৪, ৪৮৫৯ 

মুড়ি ২৭৭০, ২৮২০ ৭১৬১ 

মুডির আডি ৬৭৬৯ 
মুড়ির কাঠা ৭৪২৭ 

মূডি খাওয়া ২১৯, ২১০০, ৪৩৭২, ৮১৪৭ 

৯৬১ 

৬*১? (লাভ ১ 



৯৬২ 

মুড়ি গুড় ১৭ মূড়ি আদা ৩৭৭ 
মুড়ি-মিছরি ৬৮৫৭ 
মুড়ি যুড়কি, মুড়কি সুড়ি ১৮৩৩, ২৮৬ 

মুঁডি ভাজ। চাল ২২৭, 
সুড়ি ভুঁড়ি ৬৮৫৬, ৭৬৮, 
মুড়োগাছ। ৩৭১৮১) ৬৮৪৪ 

ও যু ১২৭ (ছাড়ে), ৩*৭১ (নরের ), 
৩৮৩৩ 

মুণ্ডমালা ৬৮৬০ 

মুক্ত মুত্র ২৫৮৭ ২৮৫৬, ৩৩৮১। ৬৬৩৮) ৬৮৬১- 
উও, ৬৯৫৫, ৭২৭৭ 

মুতে আছাড খাওয়া ৪৮৯ 
মুদো! ২৮১৫ 

মুন্সী, মুন্শী ১৪৫৯ ( কলিকাণলর ), ১৭৮৩ 
৩৫২৭ 

মুনি 5৫৯৬, ৬৮৬৪ -৬$ 

মূরদী ২৬৮২, ৫৭৪৪ (ধান )। ৬৮৬৭ € ধানচাল ), 
৭8৬৬, ৮৮০৩ ( ধাওয়া ) 

মুরগী জাই ১*৩০ 
মুখী পৌষ! ৫১৮৫ 
মুরগী মেলা ৬৮৬৮-৬৯ 
ম্বদ ৮৯১, ৯৮১, ৬০৫০, ৪৪ ৭৪। ৪৬৮৪, 

৩৮৭০-৭৬ 

মুরারি ৩৯২৩ 

'মুশিদাবাদ ৩১১, টু 
মুপুক, মূলুক ৩৪৮৭) ৬৫০১, ৬৩৬৫) ৮২৯৫) 

৮৫৪ ৭ 

মুনুকজাদা ৮৩১৭ 

মুলুকমোডা 4৬৮৩ 

মুশকিল ৩২১৮, ৭০১৪, ৭8৮৪ 
মুষ্টতিক্ষা ৬৮৭৩ 
মুসলমান ( মুছলষান, 

৮৮*৬-৭ 

মুনাফিরি ৫১৬৪ 
খুহরী ৪৭২৭ 

মুখ ১৭৩৮ ( কায়েতের ) ২৫৭১, ৩২৭৪ (ছেলে), 
৩৮২৮ (কৃত), ৪৯৮৬, ৫৭২৬, ৬৮৭৬ 
( পুত), ১৮৭৭ ( বসত ), ৬৮৭৯-৮০, দ৩৩হ, 
৮১৩ 

মুর্খ পণ্ডিত ৬৮৭৪ 
মুর্খ ৩১২৭ (পো) 
মুচ্ছ ২৮৮৫ € ফুলের ঘায়ে) 

মোছলমান উষ্টব্য 

বাংলা প্রবাদ 

মৃচ্ছণ যাওয়া ১৮৭ (কুলের ঘায়ে ) ১৪২ 
( কাকের ডাকে )। ৩৬৬১ 

মূল ২২৬৩, ৩৯৪৪, ৩৯৮৮, ৩৪৬০) ৩৫২৬) ৪৫৪৫, 
৬৮৮২-৮৪, ৮১১৩ (কাটা) 

মুল'দেবতা ৬৮৮১ 

মূল (মুল্য ) ১৮৭০, ২৬৩৬, ৮৮১ 
হুল, মূলা। মূলো ৭৮৪, ২২২৯, ২২৫২, 5৮৫৫) 

৬৮৮৬-৮৭, ৭৫৪৬ (রা), ৭৮৬) 2৩৬৭ 
মুলোক্ষেত ৫৯৭১ 

মুলো-চচচড়ি তাত ৫৭৭৮ 
খুলা চুরি ২২৮১, মূলৌচৌৰ ৬৮৮৭ 
মুলোবাড়ী ১১৬৭ 
মুষা ১২ 

মুষিক ৬৮৯০ 

মুগী ( বোগ ) ৩৪১৭ 
শুদ্ত ১১০২, ৬১১৫) ৮৪৩২ 

শা ৩৩৫০ ৫৩, ৭৮৯৩ 

মুতালেখা ১৩২৭৭ 

মেওয! ৮১৮৬ 

মনেও ধরা ৬৮৭৯২ 
মেকমারা ১৪১ 

মেকমেকানি ২ ৪১ 
মেকলা ১০৪ স্চ 
মেকি ৬০১৯, ৬৮৯৩ (টাকা ) 
মেধ ৭৫১ ৮৭২, ২৬৯৮ (নিছুরে) ১৯১৭ 

(দ্বায়! ), ২৯৩৪ (ঝরা ), *১৩৭৭, ৫৮১৫) 
৩৮৯৬ ( চল ), ৬৮৯৭, ৭৯৫৮ 

নেঘচ্ছাবা ৮২১৫ 

মেঘ কৃষ্টি ৬৯০৪, ৭০১৫ 
মেখভাঁঙ ৫৩৭৪ 

মেথের শীত ৬৫৬৭; ৬৮৯৮ 

মেচকো ৫১৩৩ 

মেছুশী ৩৫৩,৮*১৩ 
মেছো! কুমীয় ৬৫৮২ 
মেছো! হাটা ৬৮১৫ 

মেক্লো বউ ৫৪২১ 
মেঝের মাটি ২৭৬৬, ৫1 
মেটে ( কললী ) ২৬৬৭ ৫৩৬৩ ( হঁকো )) ৬৯৯১ 

(দেওয়াল) 

মেটেলি (সাপ ) *৭, 
মেড ২৩৯১) ৬৯*২-৩ , 
মেড়াকাঝু ৬৫৬*, ৫৬৫ 
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ধমদিদীপুর ১৯৯৯ 

মেগর ১৮২৭ 
নেবে! ৪১২ ৩৯৫৮ 

মেধে ভাতী ৭৩৯৩ 
মেনি-বীদর ১৮৭ ১ 
মেলিমুণো ৬৯৬৮ 

মেনী বেরাঁল ১১৬১) ৩০১৯) ৮৮১৮ 

মেয়ে ( ছেলে, জামাই, মাইয়া, ঝি জক্টরবা ) ৮১৪, 
৮৪৭ ১০৮৭৭ ১১৮১৪ ১১৩৫১ ১৩৭০) ২২৮২ 

২৩5৭, ২৫১৩ (গায়ের ), ৯৫২৪, ৩৪২০ 

(জাতের )) ৩৫৮৬১ ৩৮৩৭, ৪২ গ৮ (দেতা), 
৪৪১৪, ৫১৬৮, ৬১২১ (ভবাব ), ৬৭৯০৪, 

৬৯০৭৯, ৬৯১১ (মেয়ে বে), ৬৯১৫-২২, 

৭৮০০ (ভাকা ), ৭৮৭৩, ৮০৮ 

€ খৌঁড়। ), ৮৪৬৭ ( নষ্ট ), ৮৭৮১) ৯৯০০ 

সের চেনা ৬৯০৫ ৬ 

মেয়ের ছ্িরি ১৮৫২ 
মেয়ের মেযে ১৮৫৪ 

মেয়েছেলে ৬৯১৭ 

গৃভ্ মেয়ে ৩৩৩ 

মেয়ে পুকষ ৯০৫ 

নেয়ে মরদ ৬৯০৬ 

মেয়ের মা ৬৯২০ ২১ 

মেষে-মর্দানি ৬৯৯২ 
মেয়েনেকবা ৬৯৮ 
মেয়েদানুষ ৫১৮৩, ৬৯১৩-১৪ 

চিত 2২ 

মেলমাদার ৭০৫৪ 

মেলা ৩১৩৭ 

মেল, মেলা (সম্মেলন ) ১৫৯৯, ৪৩০৪, 

৮০৭৭ 

মেল! (ধোল। ) ৫১৭৩ 

মেলাই ( - অনেক ) ২৭৩৫ 
মেধ ১২৭১ 

মেসো ৪৩৮৭, ৫১৩৯ 

মৈথুন *৬৯৭ 

মোকাম ৫৯৮৯ 

ধোগল ২৮৯৭) ৪৮১১, ৬৯২৫ 

মেচিড় ১৩৫, 

মোচা ১৪৫৪ 

মোচাল ৪৩৫১ 

শোষলমান্ ১৮০৭? ৩৯৭, *৫১৮৫। ৬৪২৬ 

দোগ্ছধ ৪৪৮৩৪ ৮৩২২ 

৯৬৩ 

মোছ, মৌচ ৮৬৮, ৫০৯০ ( ছয় জাত ), ৫৬৯৪, 

৮৫৮৬ 

মোট ৫৭৯৭) ৮১৬৩ 

মোটা ২১৭৪ € পেট ), ৫০১৪, ৫২১২ ( পেট) 
৬৮৮৮, ৬৯২৮১ ৭৫৭১ €( আঙুল )১ ৮৫০৩ 

মোঁলী। সক ১১৪, ৬৯১৭, ৭৪৮৩। ৮২৩৩ 

মৌছল ২০৮, ১৩৪৪, ২৫০৩ ( আপনি ), ২৮০৭, 

৫৯৪ (টেপ), ৫২৪৪ € আলেয়া ), ৫৬১১ 

(বাদীর বেটা ), ৫৮১৪ € চাকর), ১১৫১ 

( বাজা ), ৬৩৩৮ (বাছুব ), ৬৯৩২ 

মোটলী *৬১৫১ 

মোচলেব বেহ।ই € ৮৮৯ 

মোডলের মা ২৪, 

মোড়া ৮৩৪২ 

মোডামুডি ৮৭৩৩ 
মে? ৪৭৯৩, ৭৫৭৩ 

মোতিব মাল। ১০৮৭, ৪৭৪৭ 
মৌদ। ৯৭৫ 

মোদ্দায ৪০৮৭ 

মৌযা ৩৩০৯, ৪৭২৩, ৬২১২ 
মোবগ ৩২১৯৫) ৬৯৩৩, ৭৩১৬ 

মোদ| ৬৪৬) 

৬৮৬৮-৬৯১ ৬৯৩৪ ৩৮ 

মেলার দডি *৫৯৩৫, ১৮৬৯, ৭৯৯৫ 

মে।স, মহিষ ২৭৩৮ ৩১৯৩, ৪১০২ € মহিষ ), 

৫০*১ (বাল ১ ৫২৯৬, ৫৫৪৪, ৬৩৩৫ 

€ বলি) ৬৭৩৯ ৮৩ 

মোষশিডা ৫ ২০ 
মৌষেব মুডি ৫৫৯৯ 

মোহ্শ্ু ৭৫৮৯ 

মৌলবী ১২৩৯ 

১০৬৩ ১৪8৫৭) ৫১৮৫) ৫৪৬৮০, 

যাক ৬৯৪৬-৪৭ 

যলস্রা ৮১৭, ৭২৩২ 

ধজমান ১৪৫৮ ১৭৭৫) ৪২৫৭ ৫৭০৯, ৬৭৯ 

যজমানী বাখুন ৬৯৬৩ 

খ্বজ্ঞ ২৮০২, ৪৬৩৬, ৬৯৬৫ ( ধজি )। ৯১৮৬ 

ধজেখর (নাম ) ৯৬৩ 

যজেশবর ৬৯৬৬ 

ধতনী, বতিনী ৫৫২৩) ৬৫৮১ ৭*০৯ 
যত ৭০২৩-৭৪ 

যত রত, যতন রতন ৪৮৭৩, ৭৪ ৭৮। ৭২৫ 



৯৬৪ 

ধৃতমের মধু ৭৭১, 

যথেষ্ট ৩০৪ 
মচ্বংশ ৭৬৩ 

ধস্তথণ1 ৭*১৯ 
খঙ্্ী ৬১৫৭ 
ধরব ৬১৮% ( মীড়ান ), %৪৬৪ (ধা) 
বদ ১২5 ১৪ক৩ (খেডে) ১৫৮৮ (বট 

কিলাদোর) ১৮৮৫ (খাবার 9 ১৯২৫ 
( দাবার ) ২১৯৬, ৩৩২৪, 8৯$৮, ৪$8৮ 

(মানুষ), ৪৬১৮ (চিকিংলায়), ৫৬৮৫ 
(কাঁটা খাবার), ৫৯৯১, ৫৭৭৭ (হজষাদের ), 
৫৮৯৮) ৬৭৭৮) নথ ৯৯৪০; ৭৬০৭3 

৭৬৬৫) ৭৪৬৩, ৭৪৬৭, ৭৮১৭, ৯৭৭+৭৮ 

বমধুত। ধনের দত ১২৫, ৩৬৮৩, ৬৭৪৩ ৪৭ ৩৯) 
৫8৩৭, ৬১১৪) 4০৮৫৫২১৮৮২২ 

হমে নেওয়া ৬৯১৯ 

যমের কৃষ্তি ৩২৯৬ 
যমের বাঁড়ী ৫৩৮৩) ৭০৬৯-৭ 

ধমের ভষ ৩৩৭৮) ৫০8৫ 

যামব হাত ৫৮৪ 

ম্মুনা ১৯৮৮ 

ষমুনা দাসী & ৬৫ 

যশ ২৮৩, ২৮৪। ৪০০৭; ৪১৮৫ ৬০৬৪ 

যন্মী ৬৪১৮ 

যণী ৮৮৮৩ 

যণোদা ১৯৪৯ (রাণী), ৭*দ৩ 

যাওন ৩৭৫, ৮৬5৫ 

যাচন ৮৮৩৩ 

হাটা ৭০৮১ ৮৬ 

যাত ৮৬৮৯ 

যা ৬১৩৪ 

ঘাতায়াতি ৫৬৭৯১ 
যাত্রা ১০৩৩, ৩৮০৪, ৫৭৮) ৮৮৪৪ 

বাত্রাভঙগ ৪৬৫২ 

যারার শুছাশুত লক্ষণ ৮৬৩ (ডাক), ৩৬৪৪ 

€ ডাক ), ৩৬৫১ (খন) ৫*.৮, ৬১১২ 
(ডাক), ৬৩৬৬, ৬৬৬৮ (খনা), ৭৫১ 

(খন), ৭৩৬৯ (ডাক ), ৭৪১৯ (খন), 
৭৮৩৮ (ডাক), ৭৯৮১ (ডাক), ৮৮৫২ 

€ ধন) 
ধাত্! (গান ) ৭৮৫ 
যা ৭৫৯, ৪৬৫9, ৮৮৯৭ 

বাংলা প্রবাদ 

ঘাধিনী ৪৮১৯ 

থু ডা) ৭২8 

হুদা (যোগী আব) ২৪২৪, ৪৯+১, ৪৭২৮ 
২৯৬ ৭২৪২) ব২৬৯-৬% ” 

যুগের বেটি ২৯২ 
যুদ্ধ ১৩৪, ২৯১৩ ৭২৬৭, ৮০২২ 
বৃদ্ধ ১৪৪৫, ২৩৫৬ 8৮২৯, ৭৯৭৭) ৭৬৮৪ ॥ যাম- 

রাধণের 9 ৭৮৭ (লোহা-পাছিবের ) 
৭৯৭৩ ( শুভমিওদের 9 ৯**৯ (যানে 
ষাঁড়ে) 

মুধিষী় ৪৬৩৭ 

যুবতী ৭৩১, ৭২৬৬, ৭১৭১ ৮৮৬৬ 

যুবরাজ ৭৫৮৯ 

খুব! +৪৮১৬ 

যুবাকাল ৫৭৩২ 

যেগ ৬৯৮৩ 

যোগী (যুখী কষ্ট) ১০৯১ ১৪০৪ ২৮১৭ 
4৪১৪৪) মনত ৪৭৬ (শেল )। ৫৭ 

৭২৭২), ৭৯৩৮ 
যোগী হুট ৩৭৯, 

মাণ্গ যাগ ২৬০৭ 
যৌবন ৪২৭৪) ১২৭ ৮৩৯৮-৭৫$৪৫৪ ৮২১৫ 

যৌবন্ভরে ২৩০০ 
যৌবনর ভ্তে'ব ২৭২ 

৩৬ 

দ্বীত ১৫৯৮, ৩5 গন ৩২১৭ 

রক্ুদন্ত্ী ক|শী ৭৫ ২ 
শর্তপড়া ৮৪১ ১৬৫৮ 

ব্পাত ৮ননও 

রন্তুবীভ ৭৫০৩ 

রক্ত্রতাগা ১১৩ 

বঙ্গক ৭5৭৯, ৭৫৭৪ 

রগড ২১৫৭ ্ 

রঘু ১৪৪, ৭৫৫ 

রধু ঠাবুর ৮৭৮১৯ 

রঘু ডাকাত $৩৭ 

রঘুনাথপুর ১৭১১ 
রঘূনাথ ভুইয়া ৫৮১৭ 

রজ (শ্রজর ) ৬৭৯, 

রঙ ১৮১, ৬৯৮৪, ৭৫ ৭৫58) ৮8৮৯ 

হস ১১৬২, ১২88, ১৩১৬, ১৮৫৪-৫৫। ২৭২৫) 
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২৭৬৭) ৪8১২৫? 
৮১ ৭প। ৮৮৮৮ 

রঙ? ৩৪২৪ 

রঙা গা ২৬১৯ 

রঙ্গ ১২১৫ 
রযের রঙ্গ ১২১১ 
রটিয়ী। 18৯ 

সা $১ ৮৮ জাত 

রগ ৭ঃচজ, ৮৭ ২৮) ৮১৩৯, চাতত৮১ ৮৬১৩ 

বণদূরো! ২৭১১, ৭৫১১ 
রণরঘূ +৬* 

রতন, রহ হেতন, যত্ব উষ্বা) ৬১৪, ৪৮৭৩, 
8৮৯৮) গরি১৪ 

রতন বাবু 48১৩ 

রঙ্গ ৭৫১২ 

বুচয় ১৯৭ 

রতি ১১৪৭, ২৩২০ 

বতি-পিয়াস ৪৮৭ 
বত্তি ১০৩৫-৩৮ 

বপ ৯২৮, ২৯১৪১ ৩১০৩১ 25৭) ৪৬৮২১ ৪৮৯৮ 

৭৬৪ধ) ৮১২৮ 

বদ দেখা ১৮৯১, ৭৫১৫ 

ব্প দেওযা ৬৮৭২ 

বর্ধী ১৩১৯, ২৮৯৫; ৫৯৬৩ 

বঙ্ধাল ৯৪২৯১, ৭৫১৩৬ 

বন্ধগভ ১১১৮ ( শনি ), ৭৫১৭ 

শা ৩৯৭৯ 

রবি ১৩১৭, ৭০৯১ 

রবিবীর ৫৯৪৭ (নষ্ট ), ৭৫১৯, ৭৮৩৮ 

রমণীর বোল ১২৬৪ 
বমাকান্ত ২২৯৪ 

রমানাপেৰ এডে ৭৫১৮ 
বস্তা ১৩১৮ 

বষে-বসে ১৭৮৪ 
বস ২২৩, ১০৩৯, ২২৭০, ২৪৯৯) ২৫৩২, ৪০৮৫, 

৫১২৩, ৬পণজ। ৭৯০১, ৭৫০৮ 
৭৫২৫-২৭, ৭৬০* € উনায় ), ৮৮৫৪, ৮৯৬২ 

রস-কাহিনী ৭১৮৯ 

রন পাওধা ৪৯৮৮ 
রসলিন্দ্র ৪৬৬৮ 

রসের নাগর ৭৫২৬ 
রসের সাথ ৩৮৪৭, ৭৮৮৯ 

৪৩৯৬, ৫৭৩২, ৭৯১, 

প৫৪০ 

৯৬৫ 

রলাভল ৮৬১, ১১৫৯, ২১৪৬, ২৫৪৪, ৫৫০৮, 

£ ৭৪৮ 

রসাল ২৮৬৭ 

রসাল! ৬৭৬১ 

রসি ৪৯৫৬ 

রবিক ১৭৩৯, ৬৮৪৭ ( নাগর ), ৭৫২০৯) 
বুগন ৫5৪, ৬৯৬১১ ৫২৫৫, ৯৫২২-২৩ 

রনুয়ে বাযুন *২৮৪, ৭৫২৪ 

রহিম ৭৬৪২) ৭৬৪৪ 
রী ৩৪৭০ ৬৭৩১, ৭৪২৯, ৭৫৭৮) ৬৩১ ৮৪39১ 

৯*২৬ 

রা কাডা ১৫০৫, ৮২৭৯ 

বাই (সরষে ) ৭৫২৮, ৮৯১৮ (শাক ) 
বাই ২৩৭১, ১৫৩২, ৩৯৩৭, ৬০৪৩) ৮৪৪৪ 

রাক্ষস ২১১০, ১5৩১১ ৭৫৩০-৩১ 

রঙ্দগমী ৫১৯২ 

রাখাল ৩৬১২, ৪৭০২ 

বাখালগাছি ৩৭৫৩ 
বাখানল মভা ৭৫৩৪ 

বাধা।ল ৫৫৪৮ 

গীগ ১০১১, 

৩০৩৭ 

৮৯৫৬ ( পকাষব ) 

বাগ ভাগ ৬ ৭৭, ৭৫ ১৬ 
রাগী ২২৬৮, ৭৫৩৭৯ 

ব.শ-বাগে ১৫৪ 

বাঘববোষাল ৩০৩৭, 

বাধব রাষ ৭৫৪৪ 

বাড মোনা ১৫৩৫, ২১৪৫, ৩৯০২ | 

বা] ১৯২৭ ( পাঁলান ), ২৫২৮ € পলা), ৪২৩৩ 
(বট), ৫২৪৫ (শীখা), ৫৯৮৪ (ছেলে), 
৬১৯৬ (পাটি), ৭৫০৯ (কড়ি), ৭৫৪ 

(টাকা ), ৭৫৪৬ ( মুল) 
বাড ধে(প ২১৭২, ৩৩৬২ 

রাঠাই ১৫২৮ 

রাজকন্যা ৬২৭৭ 
বাজত্ব ২৯৭২, ৮৫২০ 

বাজপথ ৩৮১২ 
বাজপুত ১৪৪৬, ৫৭৫১ (বাব) 

বাজপুতুব ২৮০৬ 

বাজবাড়ী ২৬৩৬, ৪০৬৩, ৬২৭৭ 

৫০৯ 

৫৫৩৯, ৫৯৯৫১ 

৭৮৬৭? 
৩১৩৯, ৫৩১৮৭, 

৭৫9৭-৩৮, ৭৫8৮-8% 
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৯৬৬ বাংলা গ্রন্থ 

রাষভোগ ২৪৭১ 

কাজমহিষী *৮৭৪৩ 

রাজষাধবী ৭৫৪৭ 

সাজঘোঁটিক ৭৫৪৮ 
রাজরাদী *৩৯৩৭ € দাসী ), ৮৪১৯ 

রাজসভা ৭৩৩, ৭৫৩৪, ৭৪৪৯ 

রাজহাস ৭৫৫০ 

রাজা ২১১, 8৫১) ৪৬৫) ৯০৭) ১৪২৬, ১৩১৩, 

১৬৮৩ ( কানার গেশে )। ১৮৯৫ (কুকুর ), 

১৯৮৩; ২৬৩৭ (ধোবা), ২৯৮৫ (মন), 
৩২০৪,৪৩১৭ (বস্তা), ৪৫০৮, ৪৭২৭ (নুতন), 
৪৭৭৩ ( নেশার ), 8৪১7 ৫৬৬৭) ৫৬৬৯১ 

৫৬৭৯, ৬৪২০, গ*৫২) ৭8৫১-৫৪$ ৭৫৫৬ 

৭৫৫৮-৭8৯৭, ৭৭২৩ (হাতে), ৭৮৮৩, 

৮২৫৭ ( ফিড), ৮৫২৫, ৮৯৮৩ 

বান্নাঙ্গী ৭৫৫৫ 

রাজায় রাজায় *২৪ ৩৮, ৭৫৬৮-৬৯ 

রাজার পাপ বা দোষ ৭৫৬৬ 

রালার পোষাক ৬৪৬ 

রাকা প্রজ। ৬৬২০, ৭৫৬ 

রাজা রাণী *৫৬০, ৭৬৯১, 9৫৯৩, ৮৯৫৪ 

বাঙ্গা ভিখাবি ৩১৮ 
বাজ! মন্ত্রী ৫৫৪১, ৬১৫৫, ৮৫৪৪ 

বাজা-উনীর ২৭৪৮ 
বাজ বাদশা মারা ৮২৩ 

রাভা-বেটী ১৬৭১* 
রারার ছেলে, পুত বা বেটা ৫৬১৯) ৭৫৭৮ 

৭৫৮৩) ৮৯৯৬ 

রাজা গব্চন্্রী ৭৫৭৭ 

রাজা! ভেজচন্ত্র ৭৫৫৭ 
রাজা নব ৭৫৬১ 

রাজা ভোভ ২০৪৮ 

রাজ। রাসকুষঃ ২০৪৭ 
রাজার খর বা বাড়ী ৭৫৭৩-৭৪, ৭৫ ৭৯-৮১ 

রাজার ঝি ৭৫৪৭ 

রাজার নন্দিণী ৭৫৭৩ 

রাজার সা ২৭৪৯১ ৭৫৮৪, ৭৫৮৮৮ 

রাজা, (রাজন জষ্টবা ) ৬৫, ৬১৫, ২১৪৯৪, ৪৩২৭ 
(ফকিরের ),5*৫১ (বেহায়া ), ৭৪৪৮ 

রাঙ্গ দেশ ৭০৫১ 

রাজানাশ ৭৫৬৪, ৭৫৭৭ 

রাঙ্গাপা্ট ৩৮৭, ৭৪৮০) ৭৫৯৩ 

বাজাযান ৭৫৯৪ 

রাজরাজাড়া ৫৪৪২ 

বাজি ১৫৮৭ (অকাঁজে ) ১৮৭%। ৪০০, 
8০৮৭, ৩৫৪৪ 

রাজী (নীম ) ৫৩৭৯ 
রাট ৭৫৭৩, ৮৫৯৩ 

রড ৫৪২, ১১২৮, ২৬৭০, ৬৯৫; 8৩১৮ 
€ পেট ),8৫৫১, ৫৩২২, ৫৯5৪) ৭৫৯৮ 

(ধাটান )-৭৯, ৭৬+৬-৭৮  ৭৯২০। 
৮০৪৮-৪৯, ৮৩৯৩; ৮৭৫৪ (হাত) 

রাড়ের ভাত ১১১৭ 
রাড়ের মস! ৭৪৮০ 

রড়ী (বিধবা) ৩৬, ৯৭২, ১১৯৩, ২০৬৯, 
৬২১৫। ৭৬৮ ০-৪ 

বাড ৩১১৫, ৭৬০৮ 

রাণী ৫৭৩৩, ৬৫০৮, ৭৫৬৭ 

রাঁণী ভবানা ২০৫১ ৭৬৭৯ 

রাত ৩২৮৪১ ৩১৮১ €( আধেক ), ৪১১৪-১৫, 
৪১২৫) ৪১২৭-২৮, ৭ 5১৬, ৭৩১২) 

9৮১৬ 

রাত পোহান ১২১, ১৪৯০, ২৯৮০) ৯৮৭৭, 

দ ১৮৬) ৭৪৯৩, ৭৬১১, ৭৯৭৫ 

বাতি ১০৫৩, ৮৭৩ 

বাত-ডপাল ৭৬১০ 

বাহ উপোষী ৫২৯৯ 
বাহকাশা ২৫৫৫ 

বাহাবাতি ৭৬১২-১৩ , রাভারাত ১৪১০ 
রাত ১৫৫২ 

রাত্রি ১৭৪০, ৫৮১৮ 

রাত্রি দিন ৮০ 
রাত্রিবান ৩১৫৭ 
রাধন ৪৫৫৩ 

রাধন-বাড়ন ৩*৫ 
র ধা বাড়া ৭৬১৬ ঈউ৬৭৮, ৭৭৯৩) ৮৮৬২ 

রাধা ৩৮৭২, ₹৩৯৩% ৭৪৪৯, ৭৮৩৮, ৮১৬৩ 

ক্াধা ( নাম ) ১৭২,২২২ 
রাধাকৃফ ২৫১। ৪৭৬) ৫১৮১ 

রাধা শ্বাম ৩৮৪৯, ৫$৩৫ 

ক্নাধুনী ৪৮৭, ৪৬৭, ক০৭২, ১২২২, ও২২৪, 
৪২৯১, ৪8২৪ ৬৭৯৯১ ৭২৬৮) ৭6৮১) 

দ৬১৯-২০, ৮6৭৯) ৮৯২৮, ৯৬২৯ 

রযুরী বামুন ২৮৪, 8৬১৮ ৃ 



প্রয়োজনীয় শবে শুচী 

রাধুনী বামনী *২৩ 

রান্ ২৬২৫ ( কবুতরের ) 

ঝ্াম্মী ৪৯১, 8৪6১৪, ৭৬১২, ৭৩১৩ 

রান্নাঘর ৭৬৭২ 
রাবণ ১১৯৭, 

৭৭2 ও 

রাবণমুখী ৭৬২২ 
পীবশের চুলি বা চুলো ৭৬২১, ৭৭৬৮ 

রাবণ বাজ ৫৭২, ৭৮৪৮ 

২৭১০ ৭৬৯৫, ৭৬২৭-৩০) 

পাম ২০, ৮৪৯, ১০৮২, ১৪৪৭ ( ব্ামচন্দর ) 
৪৬২৮) ৫৪৯৮, ৫৮০৯) ৬৫০৪, ৭২৬৪) 

দ২৮৫) ৭৬৩৯-৪২, ৭৬৪৪-৪৫, ৭৬৫৩ ৫৭) 

৮৪৬৯১ ৮৯৪৭ 

বাম রাজ! ১৭৭১, ২০৪৪, ২০৫২ 

বামর।ছ্রা ৭৬৪৫ 

বাম স্বাবণ ১১২৭, ৭৬৪৬ ৭১৫৩ ৭৮৪৮, 

৯৩৮১ 

কামের বাণ ১১০৪ 

রাম লক্ষ 5৩১৫, ৭৬৪৭, ৭৫৪ ৭৩৫৬ 

বাম সীতা ৭৪৪৯, ৮৩৯১ 

রাম (নাম) ৫৬১, ৭০৮৪১ ৭৩২৪ 

রামের মা ৭১৭৩, ৭৩৬৪ ৩ 

রাম (নাম ) ৩৫৬১, ৭৬৪৮) ৭১৫৩ 

বামাব মা ৮৭৯২ 

রাখা শ্যামা (ধোপা ) ৭৬৪৯ 

বাঁম। শ্বাস ৩৫৬১, ৩৮০১ 
রাম কামার *৬৩২ 

রামকৃঞ্চ ১১৮৮, ২৭৪৯ ( রাড )১ ২৪৯৭ 

রা খোদা ৭৬৩৩ 

রামচন্দ্র ৯৬৩, ৮৯৯৭ 

রাখঠাদ ৭৬৩৪-৩৫ 

রামকলা ৭৬৪১ 

রামগাগল ৬৯০২, ৭৬৩৬ 

রাম দত ৪৬৭ 

রামর্দাস ৩৯৭০৫ 

রামদাসের মা ৭৬৩৭ 
বামগ্ুলাল সবকার ৪৩০ ৭ 
শামনাম ২৮০, ২৮৭৩, ৫৩৯৬১ ৫৮২৫১ ৫৯২৮, 

৬৩২৬) ৭৬৩৮ 

রামনারাদ ৪৩১৬ 
রামপয়াণ ৮৯৯৮ 

রাধশরণ ৯৭, 

৪৯৬৩৭ 

গাম সন্্রা ৭১ 

রামন্দব ৩৪৯০ 

রামাণনা ৫৪২৮ 

রামায়ণ ৯১৯, ৯৭৭, ১৮৩২ (গাওয়া ), ৬৩৯, 

৮৬৭ 

রামু ( নাম ) ২৭৪৩, ৭৬৫২ 

বামু হ্যামু 9৬৫২ 

বায় ৪৭৬, ৮৪৩৪ 

রায়বাখিনী ৪৪৭৭-৭৯ 
খয মহাশয় ৪০৯৩ 

রান ৩৩৫৮, ৭৬৫৮ 

বাসমণি ৭৪২৮ ( বউ) 
বাস্তা ১০৪১, ৫৪১৬ ( বড ), ৬৮৬৮, ৮১৮৪ 

বাস্থা বেডনো কাপও ৭৬৫৯ 

রাহা ৮৩৪৬ 

ভু ৭৬৬০ 

বাত ৩১২5 ৬১০১ ৬৪২১) ৬৫৭৭, 

৭৬৬১, রীত্তি ৫৭৬১, ৭৩৭৯২ 

বীষ ১১১১ ৩৩৮১, ৩৮৭৯, ৭৬৬২ 

ক মাছ ১৫৪ ৫১৪৬ ৫৭৯১) ৬৬০৪) ৭৮৬২, 

কই কাতল। ৬৫৭ 

কই ভেটকি ক*২২৬২ 

কইায়র ম্বুঢা। ৭১৬৩ 

বক্ষ মাথা ৩২১৭ ৩৮৮৫) ৭৬৬৪ 

কক্ষ গা ৩৮৭৭ 

কচ ৮৫৮৬ 

রুচি ১১১৩, ১৮২৮) 2০৭৭০৫৮ 

কগী (বোনী ভ্রষ্ব )- *২-৩ 

কটি ১৮৪৪, ২৬৪৭; ৩১৭৪, ৪৬৫৪৬ 

কণাঝুনা ৪৮৭৩ 

বন্দর ৩৮০৩ 

কদাক্ষ ৫৯৫০ 

করিব (সম্পত্তি ) ৭৬৬৬, ৭৮৪১ 

কণ্ঠ, তু এষ্টবা 
কষ ৪৫৩৮ 

কহি মাছ ৪৯৩ 
বপ ১৭০৫, ১৮৫৩, ২০৫৫ ( সষ্ু), ৪৩৫৭, (ঘসে 

মেজে ), ৫৫৬৭৯, ৬২৬৭; ৭২১৫, ৭৬৬৮, 

ণ৬ণ*১ ৭৬৭২-৭৪, ৭৬৯৩, ৮৩৯৬ 

বপ গুণ ৭৬৭১, ৭৬৭৫ 

রূপনী ১৬৮৫ (কানার দেশে )। ২০৩২ 
রূপা ৪২৯, ৪৩৭৩, ৭৬৩৯ 

৭২১১ 



৯৬৮ 

রূপার কুচি প508 

রাগের নাগর ৭৫২৬ 

রেও (ভাট ) ৭৬৭৬ 

বেক ১৭৪২, ২১৯৬, ২৪৩৭ 

রেখা ৯২৪৩৭ 

রেবতী ৭৩৯৫ 

রেয়েত ৭৫৭২ 
রেশয়া €৯৩, 

রোকা কড়ি ৭৬৭৯ 

নো ১২১২, ১৫৯৪ (কাশ), ১৬৭২ (নানা), 
১৮৫৬, ২০৫৫, ২৪৭১ (অন্তরের ), ৩২৬৬, 
৩৫৫৬) ৩৯৭৬, ৭৬৮০-৮২। ৭৬০৯-৯৩) ৮৪৮০, 
৮৫৮৭, ৮৬৭ 

রোগ ওবুধ ১২৯১, ৩৪১৭, ৩৩০৪ 
রোগ ওঝা ৭৪৫, 

বোগ ভোগ ৬৪৪ 

রোগেব গ্রডি ৬৮৫৬ 
রোগের জ্বালা ৬০৯, 

রোগা ৪৬৬৬, *৬৮৩-৮৫ 

রোগী ( রুগী জষ্টবা ) ১০০১, ১৪০৪ (বাতের), 
২৮১৭ (ঘুম), ৪৬৬৩ ( নিত্য ১, ৫৭২৬, 
৭৬৮৭, ৭৬৯০, ৮৮৯৩, ৮৯৪৮ 

রোগী অন্থল ৩৫০৩) *৬৮৮ 

রোগী ওষুধ ৭৬৮৯, ৬৯১ 

রোগী বেজ ১০*৪, ৭৬৮৩ 
রোজগার ৪৭৩৪, ৬৫৪৮ 

বোল্রা ( উপবাস ) ৩৪৯, ৮৮৯, ৩৬৬৭ 
বোক্গ! (রোগী, সাপ জষ্টবা) ১০০৪, ৪৪৭৮, 

৫৭২৬, ৭৬৯৪ 

বোর বাপ ৫৪৫২, ৭০৩৬ 
বোজে ৩২০ 

রোড়া ২৮৩৩ 

রোদ (ছারা ভষ্টব্য) ২৪১, ৪৫৫৩১ ৫৯৯৭, ৭৬৯৬ 
রোদের তাত ৭৬৯৫ 

রোদ পোহান ১১৩৫ 
রোগ,র ৫৩৭৪ 

রৌদ্জ ৪২৪৫ 

রোশনচৌকি ১১৬ 

রোধ ৪৮১৮) ৭6৯৩, ৮৯৪৫ 

রোহিণী ১৩১১ 
রোহিত ( মংস্তী) ৭৩৭ 

৮৭২ 

বাংল! প্রবাদ 

লট (রক্ত) ১*৫২ 
লকড়ি, লাকড়ি ৩৮৮১, *১৬২২, ৮৫৯৪ 
লর্ধা ৭৬৯৭, লক্কাই ৭৬৯৮ 
লক্ষ ১০৪৩) ৭৬৯৯ 

লক্ষ্মণ ৩১৫, 6২৪৪, ৭৭০১ (ফল ধরা) 
লক্ণ নাঙ্কা, লক্ষণ হাড়ী থণঞ্চ 

লী ২৯৭, ৬৮৯, ১৮০২, ২০৭৫, ৩৪4৩, ৬৯৩৩, 
২৯৬৭, ৪২৪২, ৫৪১১, ৫৬০৬, 88৫৪, 
৬৫২০, ৭৫৭৭) ৭৬৭% (রুপে), ৭৭*হ, 
39০৮-১৩, ৮৩৮৫ (ছাড়ে ), ৮৫৩৬ (ছাড়ে) 
৮৬৫৫-৪৬ (হ্থীড়ীব ), ৮৭৫৬ (হাতের ), 
৮৮৪৫, ৮৯৭৮ (ছাড়ে) 

লঙ্ষীছাডা ১৩৫৩, ৩২১০, শ৭৬৩-৭) ৭৭১২, 
৮৭৫৬ 

লক্ষ্মীপুজো ১৭৭৮, *৩৩৫৯ 

লক্্পীবার ২৬৪৯ 

লঙ্গীমণি ৮৫২৬ 
লক্ষ্মীব মা ( বা পো) *৭৫৮৭ 
লঙ্গমীলাত ৪৩১১ 

লক্ষীর স্থিতি ২৮৭২, ৩৭৮৬ 

লক্ষমীব্বপিণী ২৫৮৮ 
লক্ষ্ী্ববী ৪৯১১ 
লগ লগ ৮ ৬৫ ৬ 

লগিব গুতো বা গুতা ১২৮, ২৬৯ 
পগ় ১২৯) ৮৪৪৪ 

লগণ ৭৩৬৯, ৮৩৩৭ ( বিয়ের) 
লঘু কানী ৭২৫৩ 
লথু গুরু ৭৭১৩-১৪, ৮৯৫৫ 
লঙ্কা (সবজি বা মশলা) ৪৭২, ৭৮৭৩ 

(কাচ) 
লঙ্কার গুড়ো ২৭৯২ 
লঙ্কা ৩৪, ১১৩১, এ৭০৯) ৫৪২৩, ৭৭১৭-২১। 

৮৪৮৯ ( সোনার ) 
লঙ্কাকাণ্ড 4৭১৫ 

লঙ্কাপার ৪২৯১ 
লঙ্কাভাগ ১৭৬৮, ৬৪ 

লঙ্কার আগুন ৬৮১৮ 
লঙ্কা বারণ ৭৪৭১ 

লঙ্কা কোণ ৭৪৩ 

লঙ্গবন ১৫৬১ 

লটুঘটি ৩২৩৪ 

লড়বড়ি ৮৯৬৫ 
এ | পুতিন এ 



প্রয়োজনীয় শবের সৃচী 

লড়াই ৫৬১১, ৬৯৩৩। ৬৯৯৫, ৭শ২৪-২৫, ৮১৫৬, 

৮৪৪৮) ৮৭১৫ 

লডালড়ি ৮*৮হ 
লড়ি ( নড়ি ) ৪৮৭৩ 
লক্ষ] ১১০৭, ২৮২৭, ৪০৩০, ৮৬০৪ 

লজ্দাশরম ৭৭৯৩ 

লগ্ন, লাঠান ৩৫৩০, ৫৭৮০ 

লতা ২৪৬৪, ৭৭৩১৭ 

লতা পাতা! ৭৭২৮ (চুবি) 
লব কুশ ৭৭২৭ 

লবণ (লোণ দ্রষ্টবা ) ১১১৩, ২৯৩১, 

€দাতে), ৫৭২৭, ৬০৯৮) ৬৫৬০, ৭১১৬, 
৮৫৬৪ 

শবণক্ষয় ১৫৩৯ 

লব্ণী ৬৬০৬ 

লম্বা 51; "৯৭৭ 
লম্বা ছোট ৫৫৩২ 
লম্বা দাড়ি ৬৬৩৭ 

ললাট-লিগন ৭৭ ৩৩ 
লাউ ৬০৭৪ €(চৈতের ) 5৫৪৭ (ঝোলেব), 

৩৭৮৩, 9৯৩৮১ ৮৪৩১, ৮৬১২ 

লাউকোটা ১, ৭ম, ৬১০১ ৩৬০৩ 

লাউ গাঁ ৭২৩, ১০৬৫ 

লাউ শাক ৭৭৩৪ (বালি) 
লাউয়েব ডগ ৫৩৪৭ 
লাউয়ের পাতা ৩৬৮৫ 

লাউয়ের বীচি ১০৪৫ 
লখ ৭৭৩৮ 

ল/খ কথা ৭৭৩৫-৩৬ 

লাখ টাকা ৭১৪, ৯৫৭, ১৪৪১, ১৯০৩ (স্বপ্র) 

৪৩০৩, ৬৫০৪১ ৭৭৩৭ 

লাখ লাথ ৮২৭, ২৫৭৭ 

লাগাম ১৬২১ ( সোনার ), ৬২৫৮ € সোনাব) 

লাগালাগি ৪২২৫ 
লাঙল, লাঙল ১১৭৩, ১৩৬৭, ৫৭৯১, ৫৭১২) 

৬৪২৮ ( কাধে ), ৭২৩৯ 
লাঙলের গাদা ৪৪, 
লাঙলের ফুট ৬৭৫৮ 
লাজ (লজ্জা! দ্রষ্টব্য ) ৭৭, ৫৬২, ১২০৭, ১৯১১, 

২৮৭২, ৪০১১, ৪৮৭৩, ৫২১৭ ( মুখে), 

৬৭৫১ ( খাওয়]), ৬০৫৪, ৬২২৩, ৬৭৭৫ 

(পাওয়া ), ৭৭৪ ৪-৫১, ৭৭৫৫, ৮৫৯৬ 

৬ 

৩০৮৮ 

৯৩৬৯ 

লাজ লাগে ১৮৪২ 
লালাউলী ৬০৫০ 

লাজুয়া *৬৮১৩ 

লাজে বাধে ৭১০ 

লট নহেব ৭৭৫২ 

লাটিম, লা, ৫৫৭, ৭৬৯৮ 

লাঠ।লাঠি 5৩০ 
লাঠি ১৬৮৮, ৩৪৮৮ (জোরের ), ৬২২২, ₹৬৭৫০, 

৭১২১ (বাজ ), ৭২১৯, ৭৬৫৮ ( জোরের ), 

৭৮৩৩৬) ৮৭১৭ 

লাঠি সাপ ১০৫১, ৮৮৩৩৮ 

লাডাব মা ৭৭৫৩ 
লা ড়, ৯১৩৪ € দিল্সীক। ) 
লাখ ২৪৮, ১৬২৮, ৪৭৯৬১৭৭৫৪8৪ 

লাঘি (গোদ। পা জ্টুব্য ) ২৪৩৬ (ভেলায় ), 

২৭৮৫ ( ঘাটেব), ৩৬১৭ ( খাঁড়ে), ৪২১২ 

(মুখে), ৫৮৪৩ |( ছা দন।তলায় ), ৫৯৮৫ 

( বেঙব ১, ৬৮৫০, ৭৭৬১) ৮৪১৮ 

ল।থি ঝাঢা, »টা দ্রষ্টব্য 

লাগি স্বাবা ৭৭৯, ২৩১৩, ৩৯৬৩, ৪২৭৩, ৪৩০৮, 

৭৪৭৬, ৭৬৭১) ৭৭৫৭-৫৮ 

নপি-চড় ৫১৯, ৭৩৯৯, ৭৭৫৫ 

লাখি চাপড় ১৮৭৮ 
লাখির ঢেঁকি ৭৭৫৯-৬০ 

লাদি (নান জষ্টবয ) ৫১০7, ৫৭০৯ (লেদা) 

লাফ ৪১৯৭, ৫৫৬৭১ ৫মর্দ- (বেতের), ৬০৩৬ 

(বাঘের ১ ৭৭৬২ 

লাফডিও ১৯০৪, *৩৬৬ ১ 

লভ ২১৭১, ২২৬৮, ৩১৪৪, ৩১৫৭, 

৩৫৭৯, ৩৬৪৩, ৪২০৩, 

৬৬৬০, ৭২২৬) 

৩৩৩৬, 

৬০২২৪ 

৭৭৭০, 

৫৫৩৩, 

স৬১৯ ৩১ 

৮০৫৮ 

লাভ অলানহ *২৩৬৮ 

লাভ লোকসান ৭৭৬৫ 

লাভে মুলে ৮৬৬, ৩৮৮, ৬৯৮৬) ৭৭৬৭ 

লাভের খুলি ৭৭৬৮ 

লাখে গুড় ৭৭৬৯ 

লায়েক ৫৮৩২ 

লাল ১২৬৮ € গামছা ), ৩৫৩৩ ( চীমড়ী ), ৭৭৭১ 

(কুন্তী ), ৭৭২ € চোথ ) ৮১৭৫ (হওয়া) 

৭৮৯৪ (হওয়া ) 

লাস (লাস ) ৪৮৭৩ 

ণ৭৬৩, 



৯৭৯ 

লীলা ৬২, ৫৫৭৩ 

লীলাখেলা 8৯৪, ১০৮৬, ৪২৪৬, ৭২৫০ 
লুকোচুরি ৯৩৭৩ 

লুচি ৭৯৫৮, লুচির ফোন্ষা ৭৭৭৬ 
লুট ৪৩৫৬ 

লেখা ৫ *৩৬। 

€ কাজেব ) 
লেখাজোশা ১৮৩৭ ৭৭৭৯ ৮ 

লেকে মুলসী ১৬৪৭ 

লেখাপড়া, লেখাপড়ি ২৬৪৪, ৪৩৭১, ৪৫২৩, 

1৮৪৬, ৭৭৮১-৮৪, দ৭৮৭৫ 

লে৪ডা ১৬৫৫, ৩০৬৭ (গাই) 

লেছডা ১৬২৬ 

লে, লাজ (সাপ জো ) ২০১৫, ২৯৭৭, ৩১২৭ 

€ চাটা), *৩২১৭ (নেই), ৫১*৮, ৫৫৬০, 

৫৯৭৮ ( খসা)। ৬০৭ (ধবাঁ), ৭২২১ 

€ খড়ের ) ৭৩৪৩, ৭৭৮৮ ( গোঁ ), ৭৭৮৯ 

(ভোলা) 
লেজ গজাশ বা বেরোনে। ১৭৯৩, ৭৯৪ 

লেজ না! ৫৫২০১ ৬৪৪৮) ৭৯৭৬, ৮০১৩ 

লেন ফোল! ৬০৯৫ , লেজ মোটা ৬০৩৩, ৯০৮২ 

লেনে পা ৪৯৩৬) ৭৭৯১ ৮৩৬৫ 

লেক্ষকাট। ১৮২৫, ৭৭৮৭, ৮৮৩৩ 

লেঙে কাট! ৪ ৩৭, ৫১৯৪ 

লেল্গা ১১৯৭ £ 

লেজমুডো ৭*২, ৪৬১১ 
লেল-গোববে ৭৭৭৯২ 

লেঠ, ল 12 ১৬১৬, ৩২৭৬, ৬৯ ৬০, ৩৯৮৫ 

দি লাদি উন 

শেপ, লেপা ১২৭৮ 

লেপা গোছা ৫৫২৫ 

লেপাফী ৭৭৯৩ 

লেবু, নেবু জব) 
লেল| কি ৯*১ 
লো (রক্ত ) ১০৫২ 

লোকদেখানে ৭৭৯৪ 

লে।কবিবাসী ৭*৩২ 
লোকলজ্জা ৭৭৯৬-৯৭ 

লোকাচার ৯**২ 
লোকমান ৭৭৬৫ 

লোক হাসান ৫৪৮, ৬7৯৯ 
লৌচট ৫১২৭, ৫5২ 

২৯৮, ৭৭৮৫, ৫৫৫০) ৯০২৮ 

বাংল! প্রবাদ 

লোটা ৭৫৫৮ 

লোটো। ৭৮০১ 

লোণ €( লবণ ) ৭৬৯৬ ( শরার ) 
লোদ ৮৬৯৩ 

লোন। ৪২১৬ 

লোভ ২২৫৫, ৫১৪, ৭৭৭০) ৭৭৯৫ 

৯৭৭৩ ( মিঠেব ) 
লোম ১৯৪১ 

লোমবাছ। ১৪০৭, ৭৮০৪ 

লোহা (কামার জস্টবা ) ১*৮৫। ১৭১৮ (শক্ত 9 
১৭২৭ (চুরি), ১৭২১ (জব), ১৭৯৯, 
২৩০১৮ (বেওয়1 ), ২৫৩৩ ( শক্ত ) ২৫৪ 

(গুড), ১৮৭৬ ( ঘবের ), ৩৩৫৭, ৬৫৭ন, 

৭৮০৫ (পক) ৭৮০৭ (সপ্ত), ৮১০৬ 
(ভাসে ) 

লোহা তুলা ২৬২, ৫১৩ 
লোহা পাথব ৭৮০৭ 

লোহাপিটুনে ১৬১০ 

লোহার কাটাগ্রি ৭*৬১ 
লোহাব কাঠি ১৬০৫ 

লোহার বাটি ৭*৬৩ 
লোহা, ৮৮৩র ৮৭৫৪ ৫ 

লৌহাব বাট $৪১১ 

লোভী সোনা, নোন। জবা 

লৌকিক ৫৮৮৫ ( রিঠানা ) 

ল ৮০২৩, 

শাকার বকব ৯০৮৩ 
শকুন ৭১১ 

শুনি (নাম) ৪১৯১ (মামা) 

শকুনি ২৬৪০, ২৭৭১, 48০১, ৬১5১, ৬৩৭২, 
১৬৪৩ € ওচা), ৭৩২৯ (মড়) 

শকুনির দি ৭৮১ 

শরুনির বানা ৫৯২ 

শকুমির শাপ ৭৮২১ 
শু % ৮৫৩ € ) ১৭১৮ (লোহা ), ১৭৯৭ «. 

(হাত), ১৫৩৩ (লোহ। ), ৩৪৪৭, ৭৩১১ 

(মাটি), ৭৮ ৩ (মদ), ৭৮১৪*১৮ 
শক্ত ঘানি ৭৮১২ 
শৃত্তি ৭২৬৭ 
শর্তের হাতে ৬৭ 

শখ, সখ আষ্টবা 
শঙ্কর ৭৭১২ 
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শক ঘোষ ১৩৯৮ 

শর চত্রবত্তা ৭৮১৯ 

শহ/রর মা *২২০৪ 

শ্রী ৫৩ 

শঙ্া (শাখ জষ্টবা) ৫১৯৪ 
শঙ্খ চিল ৭৮২ 

গচী ৭৩৪ 
শঠ ৫৭৬১) ৭৮১১-২৩ 

শতরক, সতরঞ্চ দষ্টুবা 
শু ১৫১৫, ১৫৭৫ (মারা ), ২৪৬৩ ৬৪, +৯৪৮৫ 

€ বাডীৰ ) ২৭৭৭, ৩০৫০, ৩৪৯১ ৯৪ 

(জ্ঞাতি ) ৩৮০৮ (তিন), ৩৯৩৯) ৯১৮৩ 

৪৭৭৮, ৫*৭৬ (পায়ে-পাযে) ৫৫৯৪ 

(বাড), ৬*৮ৎ০ € বোবার ), ৬৩৪৭, ১৭৮১ 

€ জ্ঞাভি ), ৭৯৫৮, ৭২৭৫ ( ঘব্ব ), ৭৮৩৩ 

**৮০৫৪ (মদের) ৮১৫5 ((সযান) 

৮৬৫৭ (বাড়া) 

*« ৩ক ৭৮২৫ 

কা চাতা ৭৮২৬ 

শতমাবী ৭৬২৭ 
শাক ৭৮৩০ ৩২ ৮৮৪৮৩ ৮১৩, 

শশ্েকখোয়ারী ৪৪ ১৫ 
শক বিতর ৬১২৪ 
শক্রব শেষ ৭৬৯২, ৭৮৩৫ 

ধান ৪৮৩৭ 

শন কাঠি ৬৪৭৭ 

পণ দড়ি ৬১৪, 
শনেব মুড়ি ৮৮১, ৩৯৫৮ 
শনি ১১১৮, ৩২০০১ ৬১৫৫ (বাজী) ৭৫১৭ 

৭৮৪২ 

শনি ঠাকুর ৫৮৮৫ 
শনিব দৃষ্টি ৭৪৮০ 

শনি, শনিবার ৬৫৮৬, ৭৮ ৩৮-৩৯) 1৮৪ 

শফবী ৮১৫৯ 
শব ৭৮৪৪-৪৫ 

পগমল ৭৮৪৮১ ৭৯২৫ 

এয়ঙ।নের দাদা ৫৫২৫ 

শরন ২৯৭৩, ৫৪৯৮; ৭৮৪৯-৫০, ৮৬২২ 

শহ্যা, শয্যে ( শেজ জঙ্টবা ) ৯৪১, ২০৯৪, ৩৪৩৮ 

শহযাকণ্টকী »*৮৪ 
শ্ব্যার সাথী ১০৫৩ 
শষং ৮২১৫ 

৭৯৭১ 

শরবন ৬৪৬৭ 

শরশুনা ২৪৭, 

শর ( শরীয়ং ) ৫৫২৩ 

শরা ১৫৫ (কাঁচা), ১৫২৪, ৩৩২৪, ৩৫৬১ 

(দুনিয়া), ৫২৪৩ (পেহল, 
৬১২৩ 

শরাজ্ঞাণ ৪৩৫২ 

ণবাব কধিব ৭৮৫. 
শবাব লোণ ৭৬৭৬ 

শরা হাড়ি ৭৪৫১, ০৭৪৫৪ 

এবীর ২৭৫২ ( চামের )১ ৪৬৪৮ € ছল! ), ৫৮১০ 

৬৪৩৯ (পাতন) ১৬৭৭, ৭৪৮৪) ৭৮৫৩, 

৭৮৫৫ 

শল্তে, সল্তে জষ্টব। 

গলা ১৯৪৬ 

শল্য ২৮৯৫ 

শশা ১৮৯১ ১৫ ৩৬) ১৭১৪১ ২০০৪ 

(কচি), ৭৮৫৬ 
**] বেচুনী ৭৮৫৭ 

শশী ১৭৮৯ ৪৮১৯ 
লা ৩৫০ 

৫৩৮১, 

৩৩৭২১ ৭9৭৯৫ 

৭৯১১১ 

শহব ৮৯৭) ২-৭৮। ২৪৭২ স:৫৫৮৮ 

শবে ৮২৪৩ (কাক ) 

শাওন ৩৭০ ৭৫৯১, ৭৮৬০ 

“ক (চোদ্দ শাক দষ্টুবা) ১৮৭১, ৩৫৫৭ (পাল) 
৫88৪, ৬২৮৭ ৬৫২৫, ৩৬০৪ (পুই), 

৭১2৩ (বনপুত ৭৮৪৬ (নাল্তে), 

৭৮৬১, ৭৮৬৬ ৬৮১ ৭৮৭২ ৭৩, ৮১০৯ 

( সজনে ) 
শাকচেোর ৭৮৬৩ 

শীকপাত ৫৬৬১ 

শাক মাছ ২৩৫৩, 
৯৪০৮৫ 

শাক নজন। ২২৬৪, ২৭৭৯ 

শাক সিজান ১৫৯৯, ৩৭৩২ 

শাক ভাত ৭৫৯২, ৭৮৭১ 

শীকে বালি ১৭৫৭ 

+ কর আটি ৬০৭৬ 
শাকের কড়ি ৯**৪ 
শাকের ক্ষেত ১৫১৭ 
শাকের ছা ৭৭৬, ১২৭১ 

শাকের পেতে ২৪৭৮ 

৭৮৬১-৬৫) ৭৮৬৮১ ৭৮৭০-৭১১ 



৯৭২ লা 
শখ (শঙ্খ উষ্টবা) ২৪৩, ৪১৭৯) ৬৩৫ 

শশখের করাত ৭৮৭৭ 

শখের গুড়ি ৬৪৩৪ 
শাধচুনী ৬৩১৫, ৭৮৬২ 

শাখা ৫৪২, ৪২২৭, ৪৮৪৭, ৫২৪৫ (বাতা), 
৬১৬০ (তা), ৭৩৭*, ৭৮৭৫, ৮৪৩৭, 

৮৭৪৭, ৯০৪৫ 

শখাহাতী ৭৮৭৬ 
এ] মাছ ক২৩৫৩ 

শাড়াতলা *৫৩৬ 

শাড়ি ২৪০৯, ৫৩৭৬ ( প|টের ), ৫৭৭৯, ১১৮১) 
৭৫৮১) ৮৪৯২ (পরা), ৯০৯৫ 

শাডিজবী ১০৫৭ 
শান্কি ১৪৫৪) ৩৯৪৬) ৩৯১৮, ৩৯৮৪, ৭চেখ ৯ 

শান।ই, সানাই জবা 
শান্তিপুর ২০৮, ৮৪৭, ৩৭৫৮, ৭৮৮ ০ 
শাগ ১৪৮৮ (পেঁচার)। ১৮৮০ (লোকের), 

৪২০০১ ৮৮৬৫ (মুনির), ৭৮৮৯, ৮৮৮৯ 

€ চগ্ড।লেব ) 
শাবল ৩২৩৬ 

শ[মল! ৭৮৮৩ 

শামুক ৯২৭, 8৭৮৪ 

শ!ল ( গাত্রাহরণ ) ১৪০৩, ৪৬৯৫, ৭৮৯৪ 

শাল দৌশালা ৭৮৭৭ 
শাল (মাছ ) ₹৪৮০১ 
শাল (গাছ বা কাঠ) ৪৪৬৮, ৭1৮৮৫, ৭৮৮৬, 

৭৮৯৫ 

শাল ( বংসর ), সাল জষ্টবা 
শাল, 'শুল ৩৬৭৬, ৩৭৭৫, ৩৭৮৪, ৭৮৫ ৩, ৭৮৬5 
শালগ্রাম ৫৫৭৮, ৫৬৪৪ ( শিলী), ৬৬৫ ৩ ৭৮৮৭, 

৭৮৯০-৯১) ৮০৮০) ৮০৯ 
শ/লগ্রাম খাওয়া ৪৮৮৭) ৭৮৮৮ 

শালগ্রাম বাধা দেওয়। ৭৮৮৯ 

শালগ্রামের দশা ৩০০১ 
শলগ্রাষের পেত। ৪৮৯, ৭৮৮৯ 
পালগ্রামের সোনা ২৭৫১ 
শালটুন ৭৮৯ 5 

শালা (গালাগালিসে ) ৪৮৪, %৫১০ ৫৯১, 
১৪৭১ ১৫৭৪, ১৫৯২১ ২২%% ২২৭৪, 
৪৫১৬ ( ভাইকে ), ৫৯০৭, ৬৯৪০ ভোতার) 
৬২০১১ ৩২১৮, ৬২৮০, ৭৮৯৭ 

এ]লা বাঁপকে, বাপ উ্টবা 

প্রবাদ 

শালা ( সন্বস্থো ) ১৬১৪, ২২৮৭, ৬৪5৭-৮) ৬৭১৫- 
১৬) ৭৮৯৬, ৮৩৪৭ 

শাল! শালাজ ৬৬৯৫ 

শালা ( গৃহ বা আশ্রয ) ৭৩৬৫ 

শালি (ধান) ৭৩৬৫ 
শালিক, শালিখ ৫৩৮৪) ৫৯২ গ-৩, (বুড়ো ) 

৭৮৯৮ ৭৯8৫ 

শালী ৪৪৬, ৪৭৫, ৩১৩৩ 

শাণুক ১১১৯৭ ৩৯২০ ৭৭৯৯ (খাওয়। )) ৭৮৯৯, 

শালুকপাত ৭১৮৬ 
শালুক-গ'দী ৫৩৪ 
শা শী, স্ব খুডী দর্টবা 
শস গোসা ৭৯৭০ 

শন ছে বড়া ১২৩৯ 
শাস্টি ৩৮৩৩, ৬০৫৭ 

শানু ১৯১৪, ২৯৬১) ৬৮৪৯, ৭৮৭ ৭ 

এ[হতা।দ1 ৪৪০ 

শিকড, শেকড দষ্টবা, শিবল, শেকল উ্টুবা 
শিকদ।ব ৩২৫ 
শিকানি ৪৫৩০ 

শিকণি নাকী ২৫১৩ 
শ্কািব ১৮৮৭, ১৮-৯, ৪৮৮৩ 

শিকাখী ২৩১ ৮৭৯০৬ (বেবাল) 
শিকবে (পাখী ) ৮৭৫৮ 

শিকে ১৭৮) ৬ ৩৪-৩৪) এন০৮, ৮০০৩, ৯০০৬ 

শিকেয় তোলা ৭৫৮১, ৭৫৩৩) ৭৯০৭, ৮৬৩৬ 

শিক্ষা্ক ৪১৩৬ 

শিক্ষা নীত ১২৯৮ 
শি ৩১৯৬ ( ছ।গলের ), ৫৭৫৪ € গকব ), ৬৯০৩ 

( ভেডাব ), ৬৯৪৯ ( মোষের )-৪৩, ৭৯০৯ 

৮৫৬২ (হবিণের ) 
শিটে (০্শিওযুক্তু ) ৬৬২৮ 

শিউা, শিওে ১৪৭১ ৮১৬ (বালান), ৪৬৭৩ 
€ বাজান ), ৫৭৭১, ৭৯১১০১১ 

শিঙাঁবরদার ৭৯১০] 
শিঙি মাছ ৭২৭১ 
শিঙেল ৪০৫৭ 
শিটে ৬৫৮৪ 

শিখান ১৯৩৩ 
শিম্নি ৩৯০৬, ৪8৭০, ৫৪৮০১ ৭৯১৩-১৪, 

৮১৩৫ 

শিশ্নি বাটা 8৫৩ 
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শিক্সি, সতাগীরের *৮৭২৬ 
শিব ১৭৮৯, ৩৬৬৫) ৭৮৪৫, ৭৯১৫-১৭) ৭৯১৯- 

২৩, ৮৩৪৫, ৯০৮৩৬ 

পিবের গীত ৪৩৮২ 

শিবের গৌড়। ৫৮২& 
শিবের বাপ ৬৬৩৫ , শিবের বাবা ৪৭৭২ 
শিবপৃক্তা *২৭৪১ ৮৯২৭ 

শিবরাত্রি ৭৯১৮ 
শিব-লান। ৬৯৭২ 
শিষ ৪১০২ 
শিমুল কাঠ ৬০৯ 
শিখুল গাছ ৫১৮, ২৪৮৩ 

শিমুল ফুল ৭৯২৪ 
শিয়র ১৮৪৯, ১৯৩৭, ৬৫৯০, ৭*২৫ 

শি্পাল ( শেয়াল দ্রষ্টবা ) ৩৮৪, ৬১৯৩ 
শির ০৩৭৯ ( |শরঃগীডা ) ৫৩০৭, ৭২২১) ৭৫৫৩, 

৭৯২৭-১৮ 

শির-পাল ৭৯২১ 

শিরে শশী ১৭৮৭ 
শিল ১০৯৪, ৫২৮১ 

শিল নোডা ৭২২ ৩, ৭৯৬৯ ৩+ 
শিল। ১৩০৮ 

শিশির ৭৯৩১) ৮২১১) ৮১১৩ 

শিশ্পাল ৩৯৮০ 
শিশু প্রামাণিক ৯৩২ 
শ্ি ২৩২৮ 

শিপ, গুরু ডুষ্টিবা 
শীত ৩৪২৭, ৫৫৩১) ৫৭5১, ১৫৬৭) ৬৫৬৯, 

৬৮৯৮, ৬৯৭৯, ৭৭৪%, ৮০৬৯ 

শীত গীত ৭৯৩৩ 5৪ 

শীতের কম্বল ১৫৫ 
শীতের সম্বল ১৬২ 
শীতল ৩১১১ 

শীষ ( ধানের ) ১৮১৪ 
“ শুক ৭৯৪৫ 

অকনা, শুকনে। ৭৯৩৫-৪৪১ ৭৯৮১ 

অন্ধুর ১৬৮৯ 

শত, শুক্রবার ৫৪৭৫, ৮৪৯২ 

শুটি ৩১৭, ৬৮৪৮ 

শুটকি (সা ) ৩৯৬১, ৭২২৯, ৭৯৪৬ 

শুঁটকির ঝোল ৮৯৬৮ 

ওঠ (শুট প্রষ্ঠবা ) ১৫১৬, ৭৭৮০ 

৯৭৩ 

শুড়ি ১৩২৯, ৩১৫৮, ৬৮৪৬, ৭৯৪৭, ৮০০৯, 
৮৬৪১ 

ষ্ঠি (শঠ ডুষ্ুব্য ) ৬৫৬০, ৮৫৬৪ 
শুদ্ধি বামনী "৯৪৮ 
শুভ ৭5৪২ , শুভকরী ৮৮১১ 

শুতন্কর ১৪১২ 

শুভ[লি ৩৪৪৪ 
শুস্নি পাতা, ছষণি পাত। জর্টব্য 
শস্নি শাক ৭৯৭৯ 
গৃদ্র ১৩৭" 

শৃদ,ব ১৮*৭-৮ (কটা), ৩৮০২-৩, ৩৮০৯১ ৬৪৯১ 

শহ্য ১৩০৮, ১৩৪১ (কাজে), ৪১৯৩, ৬১২২, 

প২৯১, ৭৫৫8৪ দেশ) ৭৯৮০-৮২) ৮৫১৫ 

(ভিটা) 

এন্তনি শম্ত ৭৯৭ 5 
শুয়ব ১১১০, ৬৬৭৩. 9৭8৫২, ৭৯৮৩-৯০+ ৮৩৪৫, 

৮৬৮৯, ৮৭১৭ 

শৃযবণী ৭৯৮৫ 

শূর্পনথা ৫৭২, ২৬০৭, ৭৯৯১ 
শ্লপাণি ৭২৮* € দেব ), 
শুল, শৃলো ২২৫৩১ ৫২৭০ 

শ্স ( ভেডার ) ৪৮০৪ 

শূঙ্গবাবী ৪৪৬৫ 

শগল ৬০০৮, ৮৩৭৯-৮০ 

শেগওডা কাঠি ১, ৭৯৯৩ 

শেওডা গাছ ৫৪২১ ' "পরী ), ৫৯৯৪, ৭৯৯২ 

(পেত্ী) 
পেওডাতলা ₹৫ ৩৬, ৯৩১৯ 
শেওলা ৩৩৭৪) ৩৬১৬০) ৮৫২৯ টু 

শেকড়, শিকড ২২৯, ৩১০৮ (গাড়ী), ৭৯০২ 

( কাট।) 
শেকল, শিকল ৪০১২, ৫৫৭৩ (গলায় ). ৭৯০৩, 

৭৯৩৫) ৮৬৮৩) ৮৬৮ | 

শিকলিকাটা ৭৯৪ 
শেখ ৮২০৪৩, ৮৫৯৩৫ (দাঁড়ি) ৭৯৯৪, পনন৫ 

( দাড়ি), ৮৯৪৩ 
0 শ পবাণে ১৭৮৫ 
শেখ ফরীদ ৬৪ ১৩ 
শেখের বেটা ৬২০৯ 
শেজ, শেলী ৫৮৩৮, ৭৯৯৭ 

শেজমুতনী ২৪৫১, ৬৯৯৩ 

শেয়াকুল কীট ৭৯৯৮ 



৯৪৭ 

বাপকে বিশ্বাস ৪৯৭ 
ধাপকে শালা বল! ২৪৬৫, ২৯৫$, ৩৪৬৭ 

৪৮১৭, ৫৬৬২ 

বাপের ভাত ৫৬৯৩ 
বাগের ধিষে ৫৬৮৯-৯৪ 

বাপ খুড়ো ৪০২5, €৬৫০) ৫৬৮৯ 

বাপের শালা ৭০৯৬ 

বাপ দাদা ২৪৬৭, ২৬৮৫, +৫888, ৫৬৫৬, 
৮৯৬০ 

বাপ মবে ১২২ 

বাপ মা মা বাপপ্বা 
বাপেৰ ঠাকুব ৯৯১, ১৫৭৩, ৫৬৭৮ 

বাপের ঘর ৪৭৭৫ 

ধাপের নায় €০৫। ২১৮১) 8০৭০, ৫৬৬০-৬১, 

৫৬৮০-৮১ 

বাগের বাড়ী ১৩৩৫, ২৬৭০, ৪২১০, ৫০৫১, 
৫৬৮৭-৮৮। ৮০২৮) ৮৪৬৭) ৮৭৮১) 

৮৯৬৭১ 

বাপেৰ পুকুর ৫৬৮২ ৮৯৭৫ 

বাপের বাপ ১১৮১, ৫৭০, 
পান্পৰ পু ১১৬৭৯ ৫৬৮৩ ৫৬৯২ 

বাপেৰ শ্রান্ধ ১২৯১, ১৪১৫, ৩৫০৯) ৩৯৩৭) 

৪৬৪৯ ৪৯১৪) ৮৪৬৫ 

বাপের দেশ ২৫৮৯, ৯৪৩০ 

বাপ] ৫৩৯২, ৭৯৮১, ৮১১৫ 

বাপান্ঠং৬. 
বাপের জামাই ৭৫৭৬ 
বাপের ধরে ছেলে ১৩৯০ 

বাবলা ৩৭৭৩, ৩৭৮১ 

বাবলা কাঠ ১৩৫৭ 
বাধল।পুর ৫৬৯৬ 

বাবা ১১১১, ৫৩৭৭, 

৮৯৮৫ 

বাবা দা? ৫৫৭৮ 

বাবা (স্ঘোধনে ) ১৪১৮, 2৮৮৩, ১৯৪৪, ৬৯২৬ 
বাবাজী ১৮৭*, ৩১৩৭, ৫৩৯৭ 
বাবু ১৮৮, ১৮৪৯, ৩৮১৫) ৪৩৭৭, ৪৯৪৯ ৫১৪৭ 

€ পেয়দা)। ৫৩২৬ (কতো), ৫৭*১-৪ 
১৪৯৮ ( বাবুর লক্ষণ ), ৮৫৪১ (হঠাং) 

নাবুই (পাখী ) ২৬৯১, ৩৭৬৬ (বাসা 4৬৫২৬ 
পানু € যাস ) ৭৮৩৭ 

বাবুয়ানা ৮২৭৯, ২৭২৯, ১৭৭৯ 

৫৬৯৮ ৫৭০০) ৮৫৪৬, 

বাংল! প্রবাদ 

বাবুবাম ৫৭৫ 

বামণ ১৪৯১ (চাঁদে হাত), ৯৪৯২, ৫৪৯১, 
৫৭০৬-৭ (চাদে হাউ) 

বামন (ক্রাঙ্গীণ ) ৩৪১৯ 

বামন! ১৮৬১; ৩১৭৭, ৩৪৯৪), ৬৫৪০ ৯৫৪৩, 
৭৬১৩, ৯৪০৭৮ 

বামণী ২২৯২, ৮৪৪৬, ৭৯৪৮) ৮৮৪৬ 

বামাশয়ালী ৫৭০৮ 

বামুন ( ব্রাঙ্গণ জষ্টুবা ) ৮৬৮, ১৪১৫, ১8৬৪ 
(কলিব) ১৩৬৬১ (দান) ১৭৫২ 
(খোলা কাটা), ২৮৮৬ (ডি), ২৯৩৩, 
২৯১৩, ৩০৬৪ (চেনা), ৩১১৮, ৩৬৪৮ 
(অধিকারী), ৩৮০২-৪, ৪৯৫, ৫২5১ 
(হওয়া), ৫৭৯৯-১৯, ৫৭৩৮, ৬৯৫৮ 

( বেহারেব ) ৬১৯৯ (জাত ৬৪৯০-৯৪ 
( মরা ), ৬৫৪৭, ৬৮১৩ ( মুখচেবা ) ৬৯৬৩ 

( যন্তরমানী ) ৭২৪৮ ৭৭৭৮, ৮১৮৬) ৮৮৪০ 
বামুনের বা বামুনবাটীব ভাত ২৯৮৭, ৫৭১৬ ১৭ 

3৭২৮ 

বমূন ঘেষে ১৯৮১ 

বামূনবাডী ৯৮৫ 

বামুন বেগাব ১৫5 
কামুশ ভি র্টং৭ 5৫৪৩ 
বামন বধুনী বা বনতযে রাধুনী ও বয়ে জবা 
বামূনকে দান ৫৭৯ 
বাম্ুণর গক ৪৬৩) ৫৭২৪ 

বামুনের বাপ ৪২০০ 
বাম 2৬৪৪, ৮১৪৯ 

বাব ব্রঠ ৫৭৩১ 

বায় ১৯৩৮, ৫৭৩১, ৬৫৭৯) ৬৫৬৭ 

বানা ৩২ ১৯, ৮২৮৭) ৮৪১১ 

খারা (ঢাকের ) ৩৬৯৪ 

বায়, বায় (ডাইন জবা ) ৩৬৪২, ৪০৭২ (ছুবি) 
৬১১২ " 

বা, বাও, বায় বায়ে | 
বায়েন ২৪৩১ 

বাত্তা ১৩৪৮, ৫৭৩১ 

বার ভাতারী ৮৩১: 
বারা *১১৫, ৩৪হ 

বারা বীধা ১২২২ 
বারা ভান ৫৪৫, ৪*৭ 

বারাশসী ২৩৩২) ৫১৯৪, ৮৪৮ 
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বারই ৮৬*৮ 

বারেতী ১৮৭৮, ৬০৬১ 

বারোমাস ৪৮৭ স৭২,) ২৫৪৪, ৩৮৮৭, ৪০৪৯ 

8৪৫৬, ৫৭৪৬-৫*, ৬১৫5, ৭২৩2, ৮১৯৪ 

বারোমাসা ১৭১৪, ৩*৭২ 
বারোহাত ৫৭৫৩ ৫৫ 

বাল ৯১৭, ১৫৪৬৮ ৩৯১৭, 

৫৭৬৩-৬৪ ৭৬৮৪ 

বাল হাস ৬৮২৫ 

বালক ৪৮১৬, ৮১৩১ 

বালতী ৫৭৫৭-৫৮ 

বালসে (বাঁ বালশ ) পৌযাহা ১৫৬৫ 

বাল] (কিশোরী ) ২৯৬১ 
বাল! ( গয়না ) ১৯১৪) ২৫১৮ ( সোনাব ) 

বালাই ৬৮৯, ১৯৬৬ (পাথর ), ২২৪১ (গায়েব) 
"৬৩ ( গবচ্ছ ), ৮২৭৭৭ (বাদীর ), ৭০২২ 

€(গরজ ), ৪৫৩১ «৪৭৪৮ 

৬৩১৩ ( বাঁচীব ), ৬৫৯৯, ৭৬০৫ 

বালই নিয়ে মবা ২৫৫৬, ৫৭৫৯) ৭৬৭৪ 

বালাই যাওয়া ৫৪৭, ৩৮2৩ ৩*৩৭ 

বালাখানা ১৪১৩ ১৫৩৫) হ+৫5 

ধালি ৬৩৪ (ভাজা), ১৭৫৭ (*দাক), ৯১৮৮১ 

(চড়ার), 8৪৭১, ৫১%৩ (গঙ্গা তালেব), ৭৭৩৪ 

(শীকে ), ৮৪৪৫ (গড), ৭৯৫৪ (ভবা) 

বালিৰ তাত ৭৬৯৫ 
বালির ৰাধ ৪৪৭৩, ৫৪৩৮, ৫৭৬১ ৬২ 

বালিশ ৪১২৭, ৫৩৮৫ 

বালী (গ্রাম ) ১৫১১ 
বালীর দও ২৮৫৮ 
বালুই ৬৫২৬ 

বালুচর ৩২৩৪ 
বালুতীর ৯৯৩ 

বাশ ৫২৫), ৯৫৩ (ঝাডব), ১৫৪৮ (বাচা), 

১৭৬০ € পৌন্দ ), ৩১৮৯, ৩১০৪ ( পৌদ 

৩৩৪* (জড়েব ), ৪০৪৭ ( বখিলেব), ৪১৮৭, 

8২২৫, ৫১৯৩, ৫৩৪০ (কাটা), ৫৭১৮, 

&$৭৬৫ (কাটী), ৫৭৬৮-৭১, ৫৭৭৩ ৭৪ 

৬৫০৯, ৬৮২৬ € বুকে) ৭৩৪৫ (ঝাড়র ) 

৭৭৩২ (লম্বা ), ৮৭১৭ ( শকনে] )৮১৭১ 

বাশতলা ৫৭৬৬, *%৬৭ ১১ 

বাশপাতা (পাতানো নাম )১ ৬৩৬ 
বাশের পা ৫ "৬৩ 

৫৮৪) ৫৭৫৬, 

৬০৫৫ ৫৩, 

৯৪৩ 

বখবন ১৪৫, ২২৭৯, ৫৭৭, ৬৪৭৪ 

বাখবনের পারী ১৮৫২ 
বাশ বাজি ৬১৬১ 
বশ মাবণ ৭২৮৬ 

বাশমাক।ট ৩৮৭৩ 

খাশী, বশী ৩৮৪, » ৮৮, ২*২৩ (কালার) 
৫৭৭২ ৩৩০৯ 

বন (কাপড) ২৭৫৯ 

বান ৯৮২, ১৬-২,২ ৩১ ২৯৫5, ৩২৫৬, ৩৩৭৯৯, 

৩৫৫২, ৩৯০০১ 5৭৭১) ৫১০০৩ 

( পঙ্গাব )১ ৫৭৭৫ ৭৬, ৭৩২২ 
বস (গন্বী ) ৩১৫৬১ ৭৬১২ 

বাসন বাকল ৫৭১৮ ৫৭৬৮ 

বাসবব গুড়ি ০৮৭ 
বসন ১৫৪০ (মাটিব) ১৯১৪, ৬২৭৫ ( সোনাব) 

ব'নন কোসন ৬১০৭ 
বাসনা পীঁগ ৭৩১৭ 

বসব ৪৫৫১ 

বাসবসজ্জা ৬৭৭৫ 

৪৮৫৫, 

বাল" ৬৫৭৯; ৯৯৩) ১৮১০ ১৮৪৯, ২০৩১ ৩৩৬৫১, 

৩৭৬৫ ( বাবুষ্ন্যব ) ৪৯৫5 (চড়্ইযের ) 

৫৫৪৯ ( ঘো/গর ), ৫৬০২ (শকৃনিৰ ), 

৫৯৮৮ (সা/পর ), ৮৭২৯ ( জামাইয়ের ), 

৮৩৯৬ ( ক্লাপর ১৮৬২৪ (বানানো!) 

বনি ৬৮১, ১৫২৪, ২৭০৭ € ঘব), ৪১০০) ৪8৪১, 
৬৭৬০) 

বাসি আখার ছাই ৮ ০৮৪১৭ 

বসি খাওয়া ১০৭৪ 
বাসি গুড়ি ৮৮ ১ 

বাসি বিষ ৪৫৫১ 
বাশ্রয়া ৩৬১০ 

বাস্তু ৩৭৭১, বাস্তু ঘুঘু ৫৭৭৭ 
বাস্থুণ(শ ৫৭১৮, ৫৭৬৯ 

বাহন ৭৪৩১, ৮৩৫১ 

বাহবা ৩০১৬ 

বাহীত্ব,বে ৫৯৩২ 
বাহানন ১০৮১, ৭০৬২ 

বাহাব ২৬৩০, ৫৪১৭ 

বাহির বাঁড়।৷ ৫৭৭৮-৮০ 
বাহুব বল ৩৩৭৭ 
বাঠ, বাতো ২১১১, ২৩৭৫ 

বিউলেশবী *১৫৩৭ 
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বাসী ১৫৩৭ 

বাংলা দেশ ৮২৬, 
বাঙ্গাল, বাড়ীল ১৪২২, ২১৫৮ ৩৬১৯, 6৪৩৪, 

৫8৫৭-৬১, ৬১৪৬) ৭৫২; ৮৮১৬, ৯৯৬৩, 

উড ৮ 

বাঙ্গালী, বাঙালী ১৭২৯, ২১১, ৩৮৭১১ ৭৫১১ 
বাচা ( মাছ ) &৭ ৩৭ 

ধাচাল ৫৫৬৪ 

বাচ্ছা ৩৩০০ ৩৪৫৭৪) ৭১৮২ 

বাই কড়ি ৫৭৫২ 

বাছন বান ৬৪৭৫ 

বাছা ( সন্বোধনে ) ২৭২, 8৫১, ৬৭৮ 
৪৭৪83) ৬৮২৫ 

বাহা ২১৬৩) ২৭৪৫ ৪৮৭৩) ৫২৭১ 

৬৬৭৮) ৬৭৪২) ৭০৯৪) ৭৪৫৬ ৮৯৫৭ 

বাছ।ব বাছা ৫৫৭৪ 

বাছুব (গাই, এডে জ্টব্য ) ২৭*, ১১৪৫, ৩৯৬৯, 

৫৫৭৫, ৬৩৩৮) ৮০৫৬ 

বাছুবের প'ল বাদল ৭৯০৯ 

বাজ ( বজ্ জষ্টুবা ) ৩২৭১, ৭৭৫১ (প91) 
বাজনা ১৫৯, ৩৩৯, ২১৬৬, ৩১৬০, ৫৫৭১ ৭৭, 

৫৫৭০ ৬৮৪৪ ৭৯৩৯ ৯০০৩ 

বাজনি ১১০৭ 
বভা। ৮২৬০ 

বাঁজা, বাজী বাঝী” ৩১১১ (ছাগলী) ৪৬৫৩ 

( নিজের বউ) ৫০০৩, ৫৫৭৮, ৫৫৮৩ 

বভীৰ ছেল বাপু ৫৮৭৮ ৭৯ ৫৫৮৬১ ৬৯৭৮, 

৮৫5৬ 

বাঙ্গীর ১৫৯, ২৫১৬ (গরচ ), ৩১১১ (ভ।৫) 

৪৪৫১) ৫৫৮০ ৮২, ৮৯৪৬ 

বারি ৫০৮৪ ৫৭৯৮ (বিধাতার), ৬১০৮৯ 

(ভবের) 
বানিকর ৫৫৮৩ 

বাট ৭৭০, ৯৮৭৩, ৭*৩১ 

বাট ৪২১, ৪২৮, 

বাট (গরুর ) ১৩৯৭ 
বাটণা ৫৩৭৫ 

বাটন) বাটা ৭৮৮৭ 

বাটপাড়, বাটপাড়ি *১৩২৯। ৩১৩৮, 

৪৭৫৭, ৫৫৩৪ 

বাটা (শ্রন্ক ) ৩৪৬৮ 

বাটা (পানের) ৮৪৭২ 

১৮৭৮, 

৫৫৬১৫ ৭% 

৩১৪৮) 

বাংল! জধাদ 

বার্টি ৬৪৮, ১১৭৩ ( মধ্পকের % ৮১২৪ (দেতীনর। 
বাটুল ৭৬৪৯ 

বাড ৪২, ২৩৫, ৫৮৮৪) ৬৭১৪) ৮৯৩২ 

বাড (মাটির ) ২৯৮১, ৬৪১২ (লোহার ) 
বাড নওয়! ৪৩৬৯ 

বাড়া (অধিক ) ১৪৩, ১৫৮, ১৭৯০, ১০২৭ 
8১০৪, ৭৭৩, ৪৯১৯, ৫8৯৫, 
৬৪৯৮, ৬৭৮৬, ৬৯৭১, 98৮৭ 

৩৯৯৬, 

৬০১৬৪, 

৭৬১৭ ৭৭০1 খ৭ৎ৭ ৮১৬৯ 

বাড়াবাড়ি ১৪২০, ৫৫৭, ৫৫৮৯, ৮৭৩৯ 

বাউা ভাত, 21৩ উষ্টবা 
বাদি (দ$ লাঠি) 4৬৬, ১১২৫ ২৮২৪ ৩২ ৭ 

(পড়া) ৩২০৮ (গোদা ৩৫৯৭ (পালার) 
৩৮৪৯ ( কাধে) ১৯৩০ (বৰথায়) 

(মাবা), ১০৩১ (এটাৰ ) ৮৭৫১1211ব) 

বাড়ী ৯১১, ,৫৩+ (কাগাপর ১১৯২৮ (সান 

(চেপ্বর ) 

৫৬ ৫ ৫৭৭৩ ৭৭১২ ₹৮ ৫ (গাব ণ"লা 

৮৮ ৬ (ঠিহুৰ) 

বাযী কী ৯৯৯ 
বাড বাঃ এ 5১ 

বা বাচা ৬৫৯ ৬5৭৩ ৬৭৭ এ 

বাটাব গিন্না ০৯৭ 
বাণীর খাপ ৯৭৭০, ৯৩০ 

বাঙাযালি ৪১৮৯ 
বাচত, বাডই ১৫৭ 

লা৭ ১১5৪ ৭৬৫ ৬ 

বাশিজ্। ১৬০, ৫৬১, 

৫৬৩০৬) ৭৭১ 

বাণিযা ৫*৮৭ 
বাণী ১৯৮৮, ৩৩৫, 

বাণু( নাম) ১৭৯৭ 
বাত(কখ।!) ২২৭, ২৪৮) ২১৭.) ২৮২৫ 

(ঘুষকি ), ৩৭৫, ৪২৮৮, ৬৪৬৮ (মবদের), 

৩৫১৯ ( মহতের), ৭১৮৫, ৮৭০৩ (মগতেব ) 

বাতকন্ ৪০৪৫ 

বাতা ৫৪৭, ২৯৮৮ ৩৮১১ 68৫৯৭ 

বাতাস ৫৪১, ৩৩৭২) 8৩৩৪, ৫$৬০৮-১২। ৫৮১৩, 

ণ৩৫৬-৫৭। ৮১৫ 

বাতাসা! ৫+৮৭, ৫৬০% 

বাতাসে ৩২৯৭ 

বাতি ২১১১, ২৮৭২) ২৮৯৩-৯৭, ২৪৮৪, ৪১২৬ 

০১ 

২৮০৯ ৩১৫ 8৭৩৬ 0৭৯ 

8৮৫১, ৪১৪৭, 

৪৯১৩ ৮১১৩ 



প্রয়োজনীয় শষের ল্ৃচী 

বাড়ি থালামো ৮২১৯, ৮৬৫৪7 ৮৯৮২ 

বাতি থেওয়া € জর্গ উবে) ) ১০৩, ৬৮৫৩) ৫৩৭১, 

₹৩৩৪, ৭৫১৩ ৮৫১৮ 

বাতিক ৩৪৯৯ 

বাতের যোগী ১৪৭৪ 

বাগান ১২৩৬, ৪৩৩৬ 

বাদ ১১১৫, ২২৭৭, 

৭৯০০) ৮৩২. ৮5৫8) ৮৮৩৯ ৮৯৯০ 

বাদেব ভাত ৫৬২৬ 

বাদা ৩৫৮১ 

বদাবুনে «১১৯ 

বীদদব ২৩১ ৩৭২, ৫৫৭ ১৭5৫ (বুদ্ধি) ১৭৯১ 

২৫১১ ( থে।ঢাশ। সায় ) 

৩১৭৩ ৫৬১৫ (বুন্চা? 

৫৬১০ ১৭ ৭৫৮২ (বাঁজ।র) ০১৫৫ ৮*৯০ 

৮৪০৫ ( না) / 

বদন গা ১৫৩০ ৭০৬৪ 

বাদব নাচ ১৮৬৯ ৫৮৭ 

বীদব্ধ বিশ ১৯5৩ 

বাধন (লঙ্গণায়) ৮৭০ ৬ ৭ 
৭৫৮২ ৭ক,৪ 

বদলামি ২২৫৩ 

বাদরী ৫৬৮ 

বছৰ ৫৩২৫ 

নাণন ১৯০৮ 
২৬১ 

নাদলা ৫ 

বাদশ। (ফকির দষ্ঠব )১-৫৭ ৩৭৭১ 

বাদ*1-বেটা ১৪ « 

বাদশাহী ৩৪১ 

ব।দিয| বেদে দন 

বদী ১৬৯ ৩৫৩ ১৩৮৪ ১৭৯৫ ২৫৫৮৬ ৫০২ 

১৩৯২ ৬০৮5 ৬৪৩১, 

১৯৫৪ ১৮৪৯ 

৩৬৪৯ ১৮নত 

( সবভা'ব ) 

১৩১৫, ৫০৬২ ৫6৮৮৩ ৬১৪৫৬ 

৮৩৩ ৪ 

৯৩১ ৫৯৯০ ৭8৩৩ ৮৭6১ 

বাদীর ছেল পুত বা বেটা] ৫৫২৩ ৭৫৯০ ৮২৬১ 

বাদী দাঁসী ৮৯৪৯ 
বাদী ৪২০৮ ৪১৬৩৭ ৫৮০ ৭ 

বাদুড ৬১৪ ৮৪২৫ 

বাছুড়ী ৮১৭ ২৮৬৯ 

বার্দে ২৫৫ ৩০১৩ (শব্যতীত) 

বাঞ্ি ১৭৩৬ (ঘণ্টার ), ১৭৭৯ (কাড়। ৯ ৩৭০, 

(ঢাকের), ৩৭২৮ টাকেব)। ৭৪৩৮ 

( বিষের ) 

৯৪১ 

বাধ ( বাধা ) ২৫২৯ 
বাধন ৬২৮, ১০৫২) ৩৭১৪ 

বাধ! দেওয়া ৫৬৩০, ৭৮৮৭ 

বীধুনী ১২১২, ৭৪৮১ 

বান ৬০১ ৪৪৬৬, ৫৬৩২, ৫৬৪৫-৪৮) ৫৭১৯ 

বান ডাকা ৮০৫০ 

বানেব জল ৫4৩২ ১ বেনা জল ৬,৯১৭ 

বনে ভাস ৫৮৯৮ 

বান ব্রা ৫৬১১ ৭৯০৫ 

বানচাল ১৮৩৫ 

বানর ১৮১৪ (ব্ানব) ৪৬২৯ ৫৪৯০৩ ৫৬৩৩-৪৪ 

বশাবর নাট ১৩ 
নানা বি ভা।ন ২০৭ 

বান্দব *8৪৭ 

ণ নণ্বব কচকচি ৭৬৫১ 

বাণ বব ভী৩ ৫৬১৮ ৪৪ 

বা? গু ১১৪০ 

বান্দা ১৭৭ ৪১৭৬ 

বন্দ" ০১৭৪ 

বান্ধা ৮৩১ 
বাগ 5 

৩১৩৩ ৮২৩৪ 6৭ 

৫৬১৯ *৫ ৮৩৩৩ (বলা ) ৮৪৫৪ ৮৪১৬৫ 

বাপব আদব ৬৭৪১ 

বাপ বেবাপ ৪৯২৭ 

ল।পর খাছ ২১০ 

বন্পব পৌদ ৫৫১৯ 
বস্পব কালে ২০৬৪ 

9০৮৭ 

বাদপব ত্য ৫৬৭৬ ৭৭ +৮২৯৩ 

ব7শব ব্যাস ৫৬৮৫ ৮৬ 

বাপ ছে ৮৪৩ ৫৬১৫-৬৬ ৫৬৭৫ 

১২০৮ ২৯৯০৮) ৯৯৭৭৯ ২৯১ 

৫২৮০ ৫৪৭১ ৫ ৬৯, 

৫৮৫৭ 

৫ ৩ ১স্পী ২ 

৩৮৩ 

৮৫৬৫৬ 

ও ১৮৯ 

৩৭১১ ৭১৮৬ ৮৭ ৮২৩২ 

বাপ ঝি ৫৩৬৭ 

বাপ ভাই ৮৭৮১ 

বাপ পুঠ ৪৩১, ৯৬৭, ১৩৩৭ ৫৬৬৮ ৫৩৮৪, 

১৫৭০, ৮৫৮৭, ৮৭৭ ৮৯৩০ 

বাপ পুন্র ৮২৪৬ 

বাপ পো ৫৬৫৯ ৫৬৬৯, ৫৬৭৪, ৩৫৫৮ 

বাপ পোলা ১৪৫৭ 
বাপ বেটা ১৮৩৮, ৫৩১৩, ৫৩৬২, ৫৬৪৯, 

৫৬৫১) ৫৬৫৪, ৫৬৬৩, ৭৪৩৭ 



৯৭৪ 

শেঞযুতে, শেলে-মুতো, শেজে মোতা, ১২২৬, 
২৪৪৫, ৬৫*২, ৮৪৭২) ৮৫১১ 

শেতখাদা, সেতখানা স্ব 
শেয়াল ( শিয়াল জবা ) ১৪৯২, ১৫১৫ (সিঙ্গি), 

৪১২৮, ৫6৫৭ (রাজা), ৬৭৪৬ ৬৮১৭, 

৭৭৮৭) ৭৮৮ ৭৯৯১-৮৭০২ ৮১৭৬) ৮৯৯৫ 

শেয়াল কুকুর ৪২১৭, ৪২৬৬ 

শেয়ালের ভাই ৭৭৭১ 

শেষারলর শব্র ১৫১৫, ১৮৯৬ 

শেয়ালী ৩১৪৪ 
শেরেফ, সেবেফ জুন 
ণেষ ঘর ৮*০৩ 

শেষ রাখতে নেই ৭১৯১ 

শোক ১৭০, ১৬৩১, ২৯৫৫, ৭৮৪৫ 

শৌকী ২৮১৭ (ঘুম) 
শৌকান্ডঠকি ৮২২ 
শোধ ১৬৬ 

শোধ ২৯৫, ৩৫৫৪) ৭২৯৩, 

শোত ১৭৮৯ ২৮৮১, ৩৪৭৯ 888২) ৫৩৫৯, 

৫৩৭৪, ৫৭৬৮) ৭৫৭% 

শোর ৮*০৯ 

শোবশীর ২৯২০ 
শোল, শোল মাহ ৪১৫২, ৭৪৮৬, ৭৯৪৮, ৮০১৪- 

১৬) ৮৩৪৮ 

শোল (মাছ ) পালায় ৪২১১, ৮১১৫ 
শোল! ৪৭৪২ 

শোলীর বুজে ১৭৭৮ 

শোলা! দিদি ৭৮*৭ 
শৌঁচ ৩৬০ 
গ্াশান ১৯, ৮০১৭-১৯ 

শ্বুব ৮৭২৭) ৮৮৬৫ ৮৯১২ 

স্বর ব! শশুরের ঘর ১৮০ 

শ্শ্তরবাড়ী ১৮৫৭ (মার), ২৪১৪৭ ৪৭৭৬, 

৫২৪৮ ( পেয়াদার )। ৫৩৪৭, 8৮১৮) ৬৫২৭, 
৭৮০৫, ৭৯৫৩) ৮০০৮, ৮০২৭-৩২।) ৮২৯৩, 

৮৮৬০ 

শ্বগুর বউ ৮৯২৭ 

শবপ্টর বাড়ীর ভাত ৬৯৪ 
্বাশুড়ী, শাশুড়ী ৪৪৯ (নানীর )। ২৮৭২, ৩৪০৪, 

৩৬৪৪,৪২০৪, ( জামাই ), ৫**« (জামাই ), 
৬২২৪) ৬৭৮০) ৮৭ 58-৩৮ 

্বাশুড়ী ননদ ৮*৬৩ 

কাংল। প্রবাদ 

স্বাগুড়ীয় ঝি ৩৮১৪ 

্বাশুড়ী বউ ২৯৬, ৩৯৮, ১৬১৫, ৮০৩৪-৫৮ 
শ্বাশুড়ী বউ ঝি ১২১৬ 
শ্বাম ৬৯৮৪, ৭১৭ 

শ্বেত চাষর ২১৭) ৮*৩৯ 

শ্বেত হৃস্ী ৮০৪০ 
হাম (বাধা ঠ্াম ফ্রষ্টুবা ) ২২৭৭ 

৮০২০ 

গ্রামর্টানদ ৎ৬৬৪-৩৫ 
হামা নারী ৭৪৫ 

হামা, হ্যামূ, € রামা। রামু উষ্বা ) ৩৫৬১) 5৮৫২ 
শন্া] ৩৯৮৫ 

শ্রাদ্ধ ১২৯১ (বাপের ), ১৩৫১ ( কাব ), ১৪১৫ 

( বাপের ), ১৭৫৩ €( করা ) ২৬৬৫ (গ্রহণের), 

১৫০৯ ( ভতেখ বাপের), ৫২৪৪ (পেত্বীব ) 
৮২১, ৮*২৩ ২৪ 

শাদ্ধ গড়ান ২০৪১, ৪২৩৫৪ ৮*২২ 

শাবণ ১৭৬৪, ৮৮৬১ 

শী ১১৯৪) ৫2৮১ 

শঅঙুরী, ্ইআচটি ৩৯৩৭ 
ইঈঘব ৮*৯৫ 

পীকুষ। ২৪৫৫ 

শ্ীপঞমা ১২২৯ 
ফল 2৮০৩ 

৬০৪২, 

প্র 

যটকর্ণ ৮০৪১, মটুকপ্ম ৮০৪২ 
বঞ্জামাব, ৮০৬৩ 

যত গন্ধ ৮০৪৪ 
সষ্ঠী ১৫২, ৮০৪৫-৪৭ 

ম্ঠী পুলে €৩১৪৯, ৪১৭৯) ৫২৪৬, ৬৫৪৯ 

বাঠী, মাউট, যেঠ +১৪২৪, ৮৩৯৪, ৮০৫৭ 

নাট ৯৫০, ১৯৬৮, ২৬৯৮, ২৭৭৮ ( ঘরেষ) 

৪৩৪৪ ( ধর্ের)। ৬*৬১ ( বৈগনাথের ). 
৭২৩৯) ৭৫৯৯, ৭৯২১ (শিবের ), ৮০৪৮-৪৭, 

৮০৫১-৫৬, তা (হেটো) 

ধাঁডের নাট ৫৯০৪ 

ষাঁডাষাড়ি ৮*৫*, 
যোল ৬৭২ (বয়স ) ৮*৬১ (বছর) 
যোল আনা ৪৬৯, ৪১, ৮০৫৮-৫৯, ৮৪১৭ 

বেলি কড়া ১২২৮ 7 

যোল কলা ৯৮৭ 

বোল চো5। ৪৬৩ 



প্রয়োজনীয় 

গংকৃত বা সংস্কভমূলক প্রবচন ২২। ৫৫, ৫৬, ৫৮, 

৯৪, ৯৭) ১৪৯) ১৪৮ ১৭৫, ১৭১) ৩৯) 

৩৬৪) ৩৬৬, ৬৭৬, ৭২৯১ ৭৩৭, ৮৬৪, 

১৩৪) ১৪২৮-২৯। ১65৬) ১৪৭৯, ১৪৯০) 

১৫৩৮৪ ১৭প২) ১৮১৬, ১৮৮৪, 
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১৭৪১১ ৩৭৪২, ৩৭৫০, ৩৮৬৩, ৩৮৩৫১ ৩৮৯১, 

৩৯৭৫, ৪২৯৭১ ৪১৩৮১ ৪২৫০।৪২৬৭। ৪২৮৩) 
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৬৮ ৩৩৫ $৮৬১। 

১৫২১), ৬৬৯১, ৬৮০০, 
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সঙ্গ ৩০৮২ 
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সজনে খাড়া ৫৯৯৭ 

শভলে শাক ৮১০৭-১৩ 
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সঞ্চয় ২৮১১ ২১১৯ 

টা ৫৩৬০ 

মড সড ৪৬৫৫ 

নঙনডে ৮৭১১ 

লমঢা ৮৩৭৭ 

সডেল ৫২৯৩ 

সং ৮১১৯) ৯০১১ 

সংপুত্র ৮১১১ 

সংমা ৫৬৭০, ৮১১২-১৩ 

7 ঠবপ, শঠবঞ্ক ৬০৫৮৭ ৭৮১৮, ৮১১৫ 
নতী ১৪৬০ ( কৰা), ৩৮৫৩, ৪৫১২, ৪৮২*-২১, 

৫০৮৭, ৫৪৮৩, ৫৭৩২, ৬২৩১, ৭৪৮৮১৮১২৭; 
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৮১5০, ৮১৬৬ 

নতী অলহী ১৭৭) ৮১১৭-১৮, ৮১২৮-২৯ 
স্ভানতা ৮১১৬ 

লতীন ( বোন-লতীন ৮%ুবা ) ১৭২, ৮৮৩) ১০৭৬, 
২১৪৭॥ ৩৩৮১, ৫৬০৪৫, ৬২১৭, ৩৪৪৪, ৭০৬৬, 

৭১৯৪, ৭৩৭, ৭৬৩২) ৮১১৯-২৬, ৮৩০৪) 

৮৮৭৭, ৮৯৫১) ৯০১৭ (সাত) - 

সতাঁন বাটা ৮১২৭ 
সতীনেব ঘর ৪১৪*-৪১ 
নতীনেব জালা ৪১১৬ 

সভীনেব পো বা পুত ৮১২১-২২, ৮১২৪ 
সতীনেব বাপ ৬৯, ৫৬০৫, ৭৬৬২ 

সভীনেৰ ভাই ৩৫৭৫ 

সত্য ২৫৭৫, ২৯৭০, ৩৮১৭ (ভিন), ৬৩৪৮, 

৬৮৭৫ ( কথ।)১ ৮১৩৪ (কথা), ৮১৩৮-৪০, 
৮১১ 

সত্যগীর ১১১১, ৫২৭১, ৮১৩৫ 
সভাবাদী ৮১৩৬ 
সতাধুগ্ন ৮১৩৭ 
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দদর অন্দর *২২৩৫, ৫৬৩ ৩, ৯৮২ *৪ 

সদর খিডকি ২২৩৫, ২২৩৭, ৮১৪১ 
সদর নায়েব ২৮১, 

লদানন। ৮১৪২ 

সদাশিব ৮১৪৩ 

সনু ৮১৪৪ 

সধগ্ডক ৪*০২ 

সধবা ৮১৪৫-৪৬ 

সম্তান «৬, ৮৩৭৯ 

স্ল ৪৬৭, ৫0৬৩ 

সন্দেশ ৮৭১, ১২১১, ১৫৩৪) ৮১৪৪, ৯০৩৭ 
সল্দেশওয়ালা ৮১৪৭ 

গন্হে-বাই ৮১১৯ 

সন্না ১৯৭৭ 

সম্সিপান্ত ১৯৫৫, ৮১৫, 

পন্রাস ৩৯২৯ 

সন্লাসী ৭৫, ৬২৭ ২৮৭৪ ৩১৮৪, ৬২৭৭ ৮০৪৮) 
৮০৬৬, ৮১৪১-৫৫ 

গন্ধে ১৩২০ 
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পক্ষ সন্ধোবেল! ১১৯০, ৩৩১৪১ 3১১৫ ৬২৮৬ 
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সন্ধ্যাকাল ৪৪১১ 

সপিপ্তী ২৮৮৬ 
সপ্ত রী ৮২৫৮ 
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লময় সময ৮১৯৩, ৮.৯) ৮২৩০ 

লময়গ্রণ ১২০) ৮১৭৯৩, সময়ের ফেব ৭ ৪৮ 
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সমু, সমুদ্র ১০২০, ১১৬৯) ৭১৮৬ 
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সমুগ্জ পার ৭৯, ৬১৯৯) ৮৮২৮ 

সমূদ-বন্ধন ৭৬২৭ 

সমুদ্রে বাস 8৪৫৩, ৮৩১১ 

পমুচ্ের জল ৮২১২-১৪ 

সম্পত্তি ৫৬৩৭, ৮১৪২ 

শন্লদ ৭৮২৬, ৬১২৪, ৭৯৫৫, ৮১১৫ 
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সম্থল ১৪২, ২৪১৩, ৫৮১৭, ৭১১৯) ৯+১৪ 
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গরকার ৫৭৬, ৮২২১ 
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সরম ৪৩২২ 

পরষে ২২৩, ১১৩৬, ৪৮৯২, ৫*৭৮ ( সরষা ১ 
৫২৯০, ৭২৩০, ৮২২৯, ৮৩০৬ (পাত) 
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পরষে বাড়া ২৯৩৫ 
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সর্দার ১৭০২ 
নদিদ ৫৭৮১ ( বেেব) 

পপ ১৩০১, ৯০৮৮ 

স্পাঘাঠ ৭৯১৭ 
সর্বব।ল ৩৭১ ১৮৭১, সর্ববর্মণ ৯০৩১ 
নর্বভন্যা ৫১৬৩ 

সর্বনাশ ৩০, ৫৯৮, ৭৫৫ ১৭১১) ২৫৭, ২৩৯১ 
2-৭৪ ৪8৬৯ ৪8৮৬৯, ৫৪০৯, ৭২৮৭, ৮১১, 
৮০৩৪ 

সধ্বিনাশা ১১৮৫ 

সর্ধনাশী ৪১৩5 

সর্বানেশে ১৯৮১ 
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স্লতে। শগ্তে ৭৯১৮ 
সল্তে উসকান ২৮৪ 
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সাত চড ৮১৭৯ ৮০ 
সাত চোব ৮১৮২-৮১ 

সাতনলা ৩৭৮ 

সাত পুত ৫৯৪৭, ৬০২৩, ৮২৯১ ৮৯৬৩ 

সাত প্চি ৮১৮৯ ১ 
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৮২৯ ১-৯৪ 
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নাতাৰ ৮৪৫ (উলুবনে )) ৩৩৮৫ (শেল )) 

€ শেখা )। ১৮৯৮) 5৪৫৭ 

৮১০৯-১০ 

সার তা "৯৭৭ 

মাভাৰ পানি ৬৫৮৮, 
[ভান ৭১৭ 

সাহাবে পড়া ১৯১১ 
সাতুল ৮৯৭৯ 

লাথ ৬০৮৫ 

সাথী ০৮৫, ৬১৯৭ 

সাদা ১৬৮ ১৪৯৯১ ২৮৬৭ ১১৫০১ ৫৫২৫,৮১১৬ 

(মন) 
সাদা সাজ ৫৭৮২ 

সালা (ঠেটী ) ৮০৯ 

সাদী ৪৯১৫ 
সাধ ২১*১-৭২ ( থেতে ), ২৩১৭, ২৫২৭ ৩২৬৫ 

(মাগেব), ৬০৮৩১ ৬৪২১১ ৯৩১৯-২১) ৮৯১৮৪ 

৮৯৯০ 

[ধ যায় 

হও 

সাধাসাধি ৪৬৯ 
সাধের ঝি ৩১৯ 

»১৮৩১১-১৩ 

৭৮১০১ ১৪৭১ ৬৬২৪) 

-১ 

৩৬৯ ৬৪৭ ১, 

৩৮৩ 

১২২৭), ১২৩১) ১৩২১-২৪১ ৮৩২১৭ 



৯৭৮ 

সাধু ৪৫১, ১৫৩১, ২৪৬৯, ৪২৫৯) ৪৯৪৯, ৫০৬২, 

৮৩৩১-৩২, ৮9১৩ 

সাধুগিরি «৬৬৭ 
সাধুজন ৮৩৪৮, ৮৪৪২ 
সাধূনঙ্গ ২৮৬৮, ৮১০৪ 

স।ধু€( নাম ) ১৭১৩ 

সাধু € হদখোর ) ৭৫৭২ 
মানাই ২৮৩০, ৭৮৭৮) ৮৩৩৭ 

সানে *৭* 

সাপ ( বেদে জষ্টবা ) ৩৯৩ ৯০৪ (ঘরে), ১০৪১ 
১৪৬৪। ২০১১-১২, ৮১৪৩৫ (জব), ৪১৭১ 

( ছুমুখো। ), ৬৩৩৮ (ঘরে), ৫৭৩৭, ৫০৬৬, 

8৫৫৩, ৮১২৪) ৮২৪২-৬৬) ৮৩৩৮৪ ৭৯১ ৯০১৮ 

সাপ রোজা ৫৪৫২, ৮৩৪৯। ৮৩৫৫। ৮৩৬৪ 

সাপ বে ১৭৯৫, ৫৯৭৫, ৩৫৮৮, ৮৩৫ ৯-৬০ 

(শেক ), ৮৩৬৩ 

সাপ বেঁজি (বা! নেউল ) ৫৯৮৮১ ৮৩৫ ৪-৫৫ 

সাপকে হুধ ১৬০১, ৮৩৩৯ 
সাপের পা ৩৯৭২১ ৮৩৫৬ 

সাংপর লেজ ১৯৯৫, ৮৩৪৫, ৮৩৬৫১ ৮৮৯৫৮ 

সাপের ছে 1৮১২৬ 

সাপের বিষ ৪১৫১, ৪৭৩৮, ৭৬৬২, ৮৩৩৯, 

৮২৫২ 

পের ছানা ৪২১৮, সাপেৰ কোনা ৮5৫5 

নাপের হাচি ৬৮১5 
সাপের হাড়ি ৮৩৬৬ 
নাপা বে ৮৩৫০-৫১ 

সাঙ্ক ৭১৫১, ৮১৩৭ 

সানালক ২৩৫৫ 

সাবিত্রী ৮১৩, 

সামন্তরম ৩৮৭ ৭ 

সামায় ৪২৮০ 

সামীল ২৪৯, ৪৫১, 
৪৭৭৫, ৬৪০৯ 

মামলা ১৭১৯, ২০০৮, ৪১৯৬ 

সায়ব ২৪৭২ 

সায় ( উর্ধ্বরতা। সাধক ) ১৮১, ১৮ 5১ 

পারের পেতে ১২৩, 
সারকুড় *২৬৩২, ৫৪৬, 

সার ৭৪8৯২, ৮৩৯, ৮৯৭৩ 

সারাধি ৪৬৭১, ৬১২৪ 

সারা দিন ৮৬৭১-5৪ 

১২৩৩, ১১০১ 8০৮১, 

বাংলা প্রবার্দ 

সায় বছর ৯০১৩ 
সারা রাত ৮৩৭৬ 

সারালো ৮৩৭৭ 

স।রি ( গাপ ) ২৩২৮ 
মাৰী ৫২৯৫ 
সারী ( নাবী ) ৭৪৯৩ 
মাল ৪১১৭ 

সভা ৭৭৭ 

না লাস্ট ১৩২৯, ৪৫০৮, ৮৬১২ 

সাহেব ৫২৫২১ € পেয়দ!) 
সিংহ ৬৯৯৮) ৮৩৭৯-৮০ 

সিংহী ৪ ৩৫০ 

সিশ্হাসন ২৬৩৭, ৬১৭৪ 
সিউনি ১৭৫৫ 
সিটকেল (দত ) ১৫৩৩ 

মিকি, সিকে, সিকা ৩২৫৩, ৬৬৯২, ৮৩৮১ 

(পয়সা ), ৮৬০৩ 

সিকনি নাকী, শিকনি জষ্টবা 
নিকষ] ৮৭ ৩১, »*১৪ 

সিঙ্গি ১৫১৫, ৮৩৮১ 
সিঙ্গীবেশ ৮৩৮৩ 

সিচ1 জ্রল ৬৭৭ 
সিজেব মুল ৮5৫ 5৫ 

সিঁড়ি ২৭৮, ৪৭১১, ৮০৪৯, ৮৯৬৫, ৮৩৮৪ 
সিথি, পি, লিপে, সিঁথা ১১৯ 5, ৫৫৩২, ৭ ১২৪ 

সিধি ( অলঙ্কার ) ৩৮২ 

বিপির সি্দুব ২১১১ 
সিছুব ৭৮১, ৩৮৭৮ 

০৬৪১, ৮০৮৯, ৮১৪৫ 

দি'দুর পরা ৫৫১, ৪৯৩১ 

সি'ছুবে ১৫১* 
পিক্ধি ১৬, ৭৯৬, 

৮৩৮৬ 

সিদ্ষিপথ ৭ 2১৭ 

সিদ্ধি ( নেশা ) ৮৩৮ 
সিদ্ধেশ্বরী ৬৬৯৫ 

সাধ, সিদ ৪১২২, ৪4৯৫, 8৭৭৯, ৭১৩৫, ৯৫৭৯, 
৮৮৫৪ 

সি'ধকাঠি ২২৩৭, ৩১. 
সি'ধেল, সিদেল ( চোরি ) ৩৫৫, ৩১৪* 
সিধা সাচা ৬০৮ 
সিনান «৫৫৮, ৭৫৮৩, ৮২১৮, ৮২৯৭ 

6৩৭৭ ( কপালভব। ), 

৮১০) ৯৪২১-২৯২, ৮৩২৪, 

ধ 



সি্ি, শিশ্ন উষটব্য 
সিঙ্ষু ৮৩১০, ৮৩৮৮ 

সিষ্খুক ৮৬৮৭ 

সিপাহী ৫১৪7 
লিয়।প।ত ৮৩৮৯ 

সিরাজদ্দৌয়ো! ৪৪৯০, ৮ ১৯০ 

সীত। (রাম পবা) ৩৩৪৫, ৭১০১ ২ 
৮২৬৭। ৮৩৯১ 

সী'খি, সি'ধি জ্টবা 
সীম্মানা ২৪৮৬ 
দীমে, সীমা ১৪5১ 

৩.৮৯১ ৬৮৭১-৭১, ৮৮৫ 

লীনা। ১৮৭৩ 
সকাল ২০৩-৩ 

থ (ঝপালে ব্সুনা ) ৯৪৮, ১১৪৩ ছও 

১৩৪৯৪, ২৩০৫, ২৪০৯, 
৬১৭৪, 5১৪5৫ ৬৫৫১ 

১৯২৮৪ ২৫3) 

২৪৮৮, 

শগ ৮০৩৭, ৮৩৯৯ ৮৪৩০, ৮৮৭১ 

১৮৮ দুঃণ বা হব ঢুখ ২৮৭, ০৩০১ ১৭৪৭ 

6২০৭, 8৩০২ ৩; 8০৭৬৪ ৭৬৮৮) 

৭৭৯৮) ৮৩৪৪ 

শ্রখ হ্বস্তি ৭৩২৩, ৮৩৪৭ 

সঙ্গী ৬প১৮, ৮০৬৩ 

উখেৰ ঠাই ৭৯৬৩ 
শের দশা ৭৮৫৭ 

গরীব ১০৮২ 
সভীল ১৯১১ 

৮৬৭৯৫ 

হল কুজন ৭৭৬০) ৮৪০১ 

শ্রজে] ৭৬৪ ৩ 

চটি ৬২৯ ( আলতার ) 
সাদ ৬৭৮-৭৯) ৮৪০৬, ৮৪ 4৮ 

অদগে।র ৮৪৪ ঁ 

সদর বন (লৌদর জষ্টুব ) ৮৪০৫ 
গছুরে (কাঠ ) 4৩৭, 

স্থদিন ৬৫৫১ ৮৪*৭ 

সুধা ২১১৯, ৮৩৮৮, চাও 

সী, সুদী, শালুক ্টবয 
সুলার ১১৮৭, ৮১২১, ৮৪৭৯-১১ ৮৪১৪ 

সুনারবন 2১৪৪ 
হলাম ৮৪১২ 

সন্দারী ৪*) ১১৮৬, ৭২৪৭ 

১৯৮৩; ৩২৪১১ ৬৭৭৪ 

৭৪৪৯, 

৩৬৮৮, 

৮৭৯৯৪ 

৭৭৭৪) 

৭০৫৯, 

৯৭৪ 

তনমনি ২৪৮৭ 

পারি ৩৮০০, ৪৭৮৫ ( পচা ) 

হপাবিব আঁটি ৪৫৫২ 
শপাবিশ ১৩৪২, ৮৮৭৬ 

শবচনী ৬৩৬৭, ১৮৮১) ৮৪১৩ 
চবুল সথা ১৬-৭ 

সবর ২৫২২ 

বুদ্ধি ৩৭০৪, ৩৮১১ ৪৭১০ 
হবো ৩০৯ন) সং ৩৭০৪) ৮১৭৭ 

দ্র ৭৪১৬ 

গমান্ুষ ৮৪:২৪ 

কয়া! ১৭৯ 

2য় দুয়া, হয়ো ঢুষে। 

চান ৮৪২০-২১ 

চব (নম) ৭১১২ 

সবতি হি) খেলা ৫৬৭৪ 

চবাপান ১২৪৯ 

স্লত।ন এ) ৬৭ ৩৫ 

ষণি পাতা ৪৫৩৬ 

১2৯৪ ৬৭৮৪ ৮৪১৫-১৯ 

স্মদমষ ৮৪৩২ 

শী) লহ, সাত 585) ৬৭২) ২৯১৯৪ ৩২২২০ 

২৩, ৩৪৪০ ৬৬৯২, ৭৩০৬ (ছু), 

৮৩৭৪ (কাটা), ৮৪০১ (ছুবি। ৮৪০৩ 

(হাছে) 
শ্গস 8৪৮৭৩ 

স্র্খয ১৩১, ২৮৯৩-৯২ ঈদনঈ২ 

সন্তু ১১০, ১১৩, ৩৪", ১৮২৪) ৪২৮৭), ৫8৯৪, 

৫৮১৯ (পবের ) 

সৃষ্টিছাড়া ৬০৩৬৪ 

হষ্টীনাশ ৬৮১০ 

সেকবা ১০১৮, ৯৪৩৪, ৮৪৩৫-৩৯ 

সেকবা-মাগী ৮৪ 5৭ 
দেকাল ৬১২, ৮৪৪১ 

সেকেন্ছর ৮৩৩ 

সোগী ( লোহাগী ) ৫১৩৬ 
সেজুনী ৫৪২১ 

সেজে। বউ ৫৪২১ 
সেতখানা ৮২০৫, ৮৯*১ 

সেখে। ২৩০২ 

সেধো ১৬০৯, ৩৯৫৮, *৭০৯৪) ৮৪৪৭ 

সেন ৭৪৫ 

মেনা, দেনাপতি ৮৪৪৮ 



৪৮৩ 

দেপাই ২৭১১, ৩৭৭৮, ৪৬১৯, ৫৬৪১, ৭৭২৪, 
৮৪৪৯ 

সেবক ৩১২১ 
সেযান ₹৫৯৯। ১৭২৯, ৫৫৫৮ ( বাঙাল) ৫৯০১. 

২, ৮৪৫১-৪৬ 

সেয়ানা ৩৬৩, ১৪৮৭, ১৬৬৯, ৬*৭২ ( পাগল ), 
৪৬২৬ 

সের ৫৬০, ৫৮৮০, ৮৪৫৮-৪৯, ৮৪৩১) ৮৭৬৭ 

স্রো! ৬%৩, ৫8৯৩৯ ৭২০১ 

পেবেক্ ৪ ১৬৮ 

সেলাই ৬৬৯২, ৮৪৬৩ 

গেলাম ১৩৭৫, ১৮৫৭) ৮৬৬৫ 

সেলামি ২২১ 
সেলামালি, ছেলামালি ২২৪ 
সৈ্ধব শুন ২৯৯০ 

সোজা ১৯০৬, ১৯২৯৮, ৩০৮০, 

৫৭৪১, ৭৯৬৫। ৭৯৯৩, ৮৩৪১) ৮৪৬৩ 

সোজাহজি ৮৪৬৮ 
লৌটা। ৫০১৪ 

সোত ১৭৬২ ৮১২৮ 
সোদব বন ৪২৭৪ 
সোদর ৪১, ৫৬৬৩, ৮৪৩৫ 

সোদর দেওব ৮১১৪ 

স্োদাল ২৩০ পু 
€দানা ৭৯১ ( আচলে ), ১০৮৫, ১৫৩৫ (ব€) 

১৭৪৫ (ঘরের 7 ১৭৫৪ (পবা), ২১২২ 

(বাণিজ্যের) ২১৬৯ (খাটি), ৯৩৪৫, 
(রীা6) ২৭৫১ (শ'লগ্রামের ) ৩২৪১ 
2৮০৪৮ ৪২১৬ € দুরের), ৫২২৬ (গেটে ) 
৬৫৬৮ (মাটি )। ৬৬৯৭, ৭০৮০ (কলা? ) 

১৪৭৮, ৪৭৯১, 

৭৭৭১ (পাস্তা), ৮০১১) ৮১৫৬১ ৮৪০১) 

৮৪৬১-৭০* ৮৪৭৩-৭৪। ৮৪৮০-৯০ 

সোনাধন ৪৬% 

কানে লোনা, কেলে লোনা, রাড সোন। 
বা 

সোনাঙগান! ৭৪২ 

সোন। দিষে ভরা ১০২৭ 

পোনা পাওয়] »৫৮ 

লোনা লোহা ২৩৬৮, ৪৯৮৬৪ 

সোনা দপা ৪২%, ৪৩৭৩, ৮৪৭৯ 

সোনার ভাগারী ৭*৬১ 

গোনার বালা ২৫২৮ 

বাংলা প্রবাদ 

সোনার বাসন ৬২৭৫ 

সোনাবীধা ২০৪৪, ৮৭০৪ 

পোনা মুখ ২১৭৯ 

মোনামৃখী ৮৪৭২ 
সোনায় সাধ ৫৪৮৪ 

সোনামুঠা ৬৬১৬, ৬৯৬১ 

সোনার শ্ুরে এড়ে ৫১৩৫ 
সোমার আওটি ৫২১০, ৬২০৩) ৯৪৭৫ 
পোনাব গয়না ৮৮৩ 

সোনার কাঠি ৮৪৭৮-৭৯ 

সোনার চাঙ্গড ৬৯২ 

লোনার ওলন ১৯৭৭, ৮৪৭১ 

সোনাব লাগাম ১৬২১ 

সোনার পাট * %১ 

সোনাৰ মান ৩৯৩৩ 

সোনার স.লার ৯১, 

সোনা মেকরা ১ ২৮ 

সোনাব পরীক্ষা! ৩৮৮৯ 
সোনার গা ৭৯৬২ 

সোণাব বোণ ৮৪৮৭ ৮৮ 

(সানা মি 1 ৮5৭১ 

সোম, সোমবার ৩০০৮ ( নষ্ঠ)। ৮৭৯১-৭৩ 

মোযাথ ৫১৯৮ 

সোঘাদ ১৯৯১ ( মদেব) ৮৪৭৪ ৯৫ 
সোয়াদী ৮৪৯৩ 

সোষ[মী (স্বামী উষ্টুব ) ১৮৮৭) ৮৮১৯ ৮৮৬৭৯ 

সৌয়ীমীর ভাত ৫৬৭৩ 

সোব ৫১৮ 

সালা ৪৯৮" 

পোভাগ ৩২ ৫৭) ৫ ১৬০ 

(বেদে ), ৮8 

সোহাগা ৩২৪১) ৮৮৭5 

সোহাগী ৬২২ 
সৌর ৮৪৯৭ র 

স্তণ ৭০৩১ 

স্টা ১৩১৭ ৪৯৩, ১১৯৪ ( এয়ো), ৪৫৮৯, *৫৩৮হ, 

৭৫৭৭, ৭৬৯৫, ৮৮২৭ 
স্বী পুকষ ২২২, ৮৪৯৮ 

স্বীভাগ্য ৮৪৯৮ 
শ্রেহ ৮৫৪ ) 

শ্তি ৮৩৯২ 

সতহ্কর, স্বতন্তরা ৩৪*৫) ৪৬৩১ 

৬গ১১ (মায়ের )। ৭ 5৩৫ 
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আন ৮& ০৩) ৮৯৮০ 

স্বকণম ৮৫ ০৬ 

হাদেশ ৮৫০৮ 

গগপন ৬৪২৫ ৭৬০৪, ৮৩৪৮ 

হ্বপন-মিলন ৬৩৪৮ 

দগ্ধ দেখা ১৬৮৭, 

৮৫১১, ৮৯৪১ 

স্বভাব ১৩১, ৩১১৯, ৬৪২২) ৮৫১২-১১ 

ভাবের দোম ৮৫১৫ 

গ্নয়ংণ্র! ৪7৫ 

লগ ১৪৯৬, ২৫৯৩ (দেখা), ৩৬৫১, ৩৯২৪. 

৭০০২ (দেখা), ৭৫৯৭, 

৮৫১৯) ৮৫২২ 

স্বর্গ নরক ১১৮২, ৪৯৮৬) ৮৫২৪ 

সর্গ মনয ৮৫১৭ 
সর্ লাঠি ৬১০৪১ ৮৫৭৪ 

হ্বর্গে বাতি ৪৫৮৫, ৫৭৩২, ৫৯৩৯, ৭৫১৩) ৮৫১৯ 

বশে বওয়া ১১৩৪, ৯৫৭৪, 
৩৭৩১, ৪২৮৩ ৫ ০২৭) ৭১৪৭) ৮০৭০৭ ৮৬ ৩১ 

গগের নিড়ি "৬৯৯, ৮৫৯১ 
স্বর্ণ ৮৫২৩ 

শর্ণপি'ড়ে ১৭৬৭ 

শ্ব্ভি ৬০৫৮) ৭৩২৩ 

স্বস্থায়ল ১১০২ 

স্বাতী ( নক্ষত্র ) ৮৫২৩-২৪ 
ঈগামী ( সোষামী উষ্টবা ) ৭৭০, ২৮৭২, ৬৬৯৬, 

৭৫৭৭) ৮৫৯৫) ৮৮৭০ 

মী পুত ৬৮০৮ 
শ্বামীর সেবা ৬৭৮, 

স্বামী স্ত্রী ৮৫২৬ 

শে ত ৩৩৯৩, ৮৬২৭-২৯১ ৮৮5৪ 

৩০৬১ ৩৫২৯-৩১-৪৬ ৬৭, 

৭৬৭৬। ৮৫১, 

১৮১১১ ৩৭২৫) 

হু (অন্দর ) ৩২৯৩, ৮৫৪৩ 

হক ৮৫৩৫ ( কড়ি ), ৮৫৪০ (চাল) 

হব কথা ৮৫৩৬-৩৯ 

হতচ্ছেত্ধা ৮৫৪২ 

হতবুদ্ধি ২৯৯৮ 

হতভাগা ৫৮৯৮ 

হতভাগী ৪১৭, 
হৃদ্দ ৮১৭২ ৩৫০৯) ৪২৩৫ 

হন ২০১৫, ৭৪৪১ 

হনুমান ১১০৪ ৫৩৫৪, ৭৬৫৭ 

৪৮১ 

হব ( বু) চত্ত্র রাজ! ৮৫৪৪ 

হবিধা, হবিষ্তি ৫২৭৮ ( আলো চালের ), 
হব্যিষ ৪০২ 
হবু ছেলে বা পুত ৮৫ ৩২) ৮৫৪৫, ৯০২৭ 

কর ৪৮১১ 

হরণে ৯০৪ 

ভরি ১০৭৮১ ৮৮৩১, ৫০৮৬, ৫৯৫৭, ৮৫ ৬৬) ৮৫৬৯ 

৮৫৭১-৭২ 

হরিপদ ৮৫৬৫ 

হরি বল ৬৮৪৩, ৮৫৫৮-৫৯) ৮৫ ৬৭-৬৮, ৮৭২১ 

হরি ঘোঁষ ৮৫০ 
হবিণ ৯২৭, ৮৫৬৯, ৯০১৬ 

হরিণবাডী ৮৫৬১ 
হরিণী ১২০ 

ভরিদান ৮৫৬৩ 

হরিদাস পাল ৫৭৬৪ 

হরিদাস বাবাজী ৫৮5 
হরিদ[প ২০৫০ 
হরি ৭৭১৮, ৮৫১৬৪ 

হরিনাম *৩ ৩৬১১ ৪ ১৬৮, ৫৪৮১ ৫৯০৯ 

*রিবীনৰ ৮৫৭০ 
হরিবোল ২৬৫৭। ৭১১৯, ৭২৭১ 

হরিভক্তি ১৩৮২, ৬৯১৫ 
হবিভজনা, হরি ভক্ত ৫৭৩ ৬৮৪৮ 

হরিমটর ৮৫৭০ 
হরিব মা ২৯৮৩ 
হর্রির লুট ৮৫৭৩ 

হরিশ্চন্ত্র ৮৫৭৪ 
হরিহর ১৩৪, ৮৫৭৬ 

হরিহর দান ৩৪৫৪ 
হরি হরি ২০** 
হরি হরি বোল ৬২৯৮ 
হরু ৭১৬৯ 
হরে ১২৩৭, ৫৩০৬, ৮০৯৩ 

হরে ছুতার ৭১৯৩ 

হরে-দরে ৮৫ ৭৭ 

হরে শুড়ি *৫৬৬১ 

হূর্তী ৮৫৫৬ 

হল্দে ৩০৭৭ 

হল্হলে ৩২৯৩ 

হল্দি কোটা ৭২৭৯ 
ইলাহলি ৮৫৭৮ 



৯৮২ 

হলুদ ০৬২, *৩৫৩৫ (ভাবা) ৭৯৮৪ (খাওয়া), 

৮*৮* (বাটা), ৮৫৮৯-৮১, ৪উ্জ২ (কীচ1), 

৯০২৯ (হাতে) 

হলুদ মাধী ১৭৯১, ১৮৪৫) ৩৮৯৬, 8৫৭২, ৮৫৭৯ 
হলুদে ছাই ১৪৫৫ 
হী ৬০৫৮, ৮৫৮৩-৮৪ 

হা, হী ১৮৪৫ (যুথের হাই )। ২২০৪, ৫৫৭২ 
€ মুখেব হাই ), ৭৭৪৮ 

ই কয়া ২৭৭৯, ৩৫৭২, &৪%৯। ৫৯৪৮, ৮০৮৮-৮৯ 

হ1 বলা ৮৭৬৩ 

হাই ( জংস্তণ ) ৮৫৮২ 
তাই (স্বামী )*১৮৬৩ 

হাইকোর্ট ৯০৬৩ 

হাইর্াই ৬৯৭৮ 

হাউশ ( আউশ ) *৮৩২১। ৮৫৮৬ 

হাওদা ৮৬৮৯ 

হাওয়। আলো ৮৫৮৭ 
হাক থু ৪৬০৫ 

ইকাই ১২৬১ 
কিম ৮৫৯০-৯১ ৮৮১২, ৯০৩১ 

হাগা ( হেগেো দষ্টব। ) ১৩১৬, ৫৭৪, ১০০৩, ১৮৪১) 
২০ ১৬, ২১৯৫, ২৫৩৩৬, ১৬০২) ২৭৮৮, ৪৮২৯ 

৩০ € পণে )। ৫৮৫১, ১৯৫৫) ৭১৩৩, ৭২৩৩২, 

৮২৫ ৮৫৪০৪ ন€ 

হাগ। পাওয়া ৫৭ , 

কাগী দিদি ২৫১৬ 
হানস্তি ৮৫৯০৬ 

কেশে ভবান ১২৬৩ 

হাঙ্গানা ৫৪৭৯ 

াঠি ২ ৩৯ন, ১১৯৪ ( বেবালের ):৫৫৮৩, ৬০১৩ 

( সাপের )। ৮৫৮৫৭ ৮৭১৬ € হাতীর ) 

ঈ।চি-তিঠি, ঠ।চি-টিকটিকি ৮৫৯৭-৯৮ 
হাজাম ৩১০৬ 

ই(জার ৩৪৪, +৯৫৭ (টাকা), ৯৭৫, ১৬৫৯ (দে।ব), 

৮৫৭৯ (কথা), ৮৭৭৫ (টাকা), ৮৮২৯ (মার) 
হাস কা ৬৯ %৩ 

হাজির ৭৭৯৪, ৮৮১ 

হাজী ২৫২, ৭*৩* 

হাট ১৫ (নাগনীর) ১৭৯ (লক্ত্ীর ), ৬৬৬ 
( চেতলার 9, ১০৮৩, ১৯৪১, ২৬৩৫, ২৭৮৪, 

২৯৭২ (রাজত্ব), ৩৭৩৬, ৩২৮৮ ৪৮৭৩ 

(তা ) ৫৭২ (বার), ১৬১ (ভা), 

বাংল! প্রবাদ 

৭৬০১, পগণ$৯) ৭৮৩৮, ৮১৭৮) 

(সাত), ৮৬৭১, ৮৬৯৯-২২), ৮৭৬৩) ৮৮৫৪ 

(খোদার ) 
চাদের হাট, চাদ উষ্টব্য 
হাট কর! ১৪২২, ৮৬০৮ 

হাটকাণ। ৮৬৭১ 
হাটে চোর ১০৬১, ৮৬৯২ 

হাটবার ৮৬০৩৬ ৭ 

হাটে দব ১৯৬২ ৮৬১৩ 

কাট বসানো ২০১৭, ৩৮৭ 

হাটে পাঠ।নো ৬৯৩ 
হাটে বেচা ৮৮৪, ১৯৬৩ ৬৪ 

হাতেব বাঁজনা ১৫৭ 
হাট বাার ৮৬০৪ 

টাঁবে হা ০০৯৫ 

হাগে যাওয়া ৪১৭২ ৪৫৩১, ৪৬৩৭ 

৬৪০৩২ ৮৮২৬ 

হ7 মাত ৭২৪৪, ৮৬১৩ 

৮১২১৩) ৯ ১১ 

৮০৪৭ 

৭৩৫ ও 

৫৪৯৭১ 

হা বাট 

৭২0৯ ই70 থাদদ 

৮১৭৪8 ৮৯৯০৭ 

₹ ডাল ৮৯৪ ৯৬৬৪ 

ঠঢনা ৭৬০৪ 
ভাটা (হোচা দ%ব-্ট ১৩০৫ 

হাটু ৮15৯, ২৯২৩, ৩৩৪৫১ ৩২১১০ ৯৯৭৪ 

হাটু পাশি ১৪৪৬, হাটু জল ৯৪৩০ ৮৪৭৭ ৮৬৮১ 

হেঁটে ৫৩৭ 

হাটুবে ৮৬৯৮ 

হেড ৮১৭৮ ৮৮৩০ ৮৮৩৯ 

ভীঢ ১১৫১, ৩৩০৪ (ষ্োলর ) ৫৩৪১, 

€ বুড়োর ) ৬৭৪২ (মায়ের) ৮৬২৯ ৮৩৫৯ 

৫8 

হাড় কাটা ৩১ 

হ্াডগোডি ৮৬০৬ 

হাড় মাস *৩৩৭২ 2 ৮৬২৩-২৫) ৮৬৩৭ 
৮৬১৪ ৮-৪% 

হাড ভা৪ ৬৭২৮, এ 

হাড়ে-নাড়ে ৮৬৫৯ | 

হীডে-ছাড়ে ১৪৮৮১ ৮৬৫। 

হাড়গিলে ৫৪০১ 
হাড়পেকে ৮৬৯৮ ] 

হাড় ১৭৩৯ ( কারেতের ), ৭৭৬৮ € পৌদের ) 
হাড়। (পাত্র ) ভাত ৫৭৯৮, ৭৭৫৩ 

৯৩৬৫ 
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হাড়িকাঠ, হাড়কাঠ ৮৬৩১ 
হাঁড়ি ১৭৬৬, ২০৯৮, ২১২১ (বিষের), ২৮৫৭ 

( গোলের ), ৬২৭ (ছতুব)। ৩৪৭১ (জালেব), 

৩৬২২ (বালান ), ৪৫৮০, ৪৭১৯ ( নুনের ) 
৫৯৯৮ (পরের), ৫২২১৭ ৫২৩৭ € বিদের ), 

৫8৪৭ (বড) ৫৬১২, ৫৭৫১ (তের), 

৬১৬৭ (ভাঙা), ৬১৬১ (ডা), ৬৭৭৪ 

( মিছে কথার ), ৭ 5২৬-২৭ (ঘিয়ের), ৭৪৫৩, 
৮০৩১ (মধুর ), ৮৬১2-৩৫। ৮১৩৯-৪১। 

৮৮*৬ ( মুসলমানের ) 

হাঁড়ি কার্ট) ১৯৫১, ৭০৬০ 

হাড়ি চডান ৮২৩, ৫৮৭২ 
হাড়ি ছে [ওয়। ৮৫ ১ 
হাডিতে পাত বীধা ৭৯৬০ 
হাতে হাড়ি ৪৯২, 8৯৪ 

তি দাতা ৭৮৬৯) ২৯৬৭-১৮১ ৮১১১ (হান) 

হাঁড়ি ধানসিজানো ১৩৭৭ 
হাঁড়ি খটোংসপ্ের ৫৯৯৬ 
হাঁড়িতে গাল দেওয়া ৫২৫১, *২ ৩৯ 

ঠাড়ি কুড়ি ৮৯১৮ 
হাঁড়ি খাওয়া ৮০৭২ 
হাড়িখেকো। 5৫ ০২। ৮৬১২ 

হডিখাকী ৫৮৩৭ 
হাড়ি চাটা ২৯৫ 
ই(ডিতে হাডিতে ৯৫২ 
হাঁড়ি ফেলা ৫০৭, ১৮৯৩ 
হাড়ি ভাত ৯৬০, ৩৪ 55১ ৫5৯৮৪ ১৭২০ 

হাড়ি শবা, শরা জ্টুবা 
হাঁড়ি পাতিল ৮৬৩৬ 

হডিমুখ ৮৬৩৮ 
হন্ডী ৭৭০ 

হাওুয়। ৮৬৫৬ 
হাড়া ৮৬৪৩-৪৪ 

ছাড়ী ডোম ৭২২৮ 
হাড়ীর কোদাল ১৯৯২, ৬৮১৫, ৮৬৪২ 

হাঁড়ীর ঝট ৩৩৩২ 

হাঁড়ীর ঝুড়ি ৯৫৪ 

হাড়ীর ভাত ৮৭২৪ 
হাড়ীর লগ্ী ৮৬৪৫৪৬ 

হাড়িনী ৪২ 
হাত (পরিমীখ ) ১৯৩৪) ২১১৫) ২২৫৯, ২৭৪০, 

২খ৪২। 9৪৯৮৯) 8১২২ ৫৭১৩; ৫৭৫৩-৫৫, 

৯৮৩ 

৫৮৫৪১৫৯৭র) ১১৪২) ৭১৮৬; ৭৯৭২ ৮৩০৮) 

৮৬৬১ 

ভীত ৪৫০, ১০৬৫-৭০, ২০৬১ ( বৌক। ), ২১১৪- 

১৫, ২৫২৮, ৩২৪৮ (গন্ধ), ৪৭২১ (আপন), 

৪৯৩৮-৪১ ( পবেব), ৬২১০ (চাটা), ৬৫১5 

( কালো), *২৩%) ৮১২১ (সেতীন্র)। ৮৬৬৭ 

৭১) ৮৭১৮-১০ 

হাতি পা ১৩৬১১ ১৭দগ। ৮৩০৯ ৩৭৯৩১ ৫২ ত্ঃ 

৭৩৭০) ৮৬৭৪-৭৭? ৮১৭১, ৮৭২৬) ৮৯১৬ 

আছে ভাতে ৩৫৯ 

হাছে চাদ, চাদ টন 
হত ঢাকা ১৩৬৫, ৭৯ ৩5 

হীচে কডি ৮৭১৯, ৮৭৩১-৩৪ 
কপালে হাত *৮৮ ৫৭১৬ 

গায়ে হাত ৪১৪) ৫৮৮২ 

মাথায় চা, মাথ! দ্রষ্টবা 

গলে হাত ৫৮৮, ১০১১১ গন? 

হাতে কলম ৭২৩৭, ৮৭৭ 

কানেহাত ১৭৯ 

হ'ত ভোলা বা উঠান ৫০৩১ 6৩৮৩ 

হাতে পাধেদটা ১০৩৯ 

হাত-আল্ল ৮৩৫ ৭-৩৩ 

হু দেওযা। ৮559 

5 বরা ৪৯০০, ৭১৬৫ 

হাত নাড়া ৮৪৭, ৭১৫৪) ৭৬৭৮ 

হাত পাড় ৮৭২৯, ৮৭৪১১৮4৫২ 

হাত মাবা ১২১৪ 

হাত পাতী ৭১৭৯, ৮০১২, ৮৬৭২-৭১ 

হাত জোড়া ৭৮৩৬৮ 

হত ধোঘা ০8৪৭, ৮৬৭০ 

হাতধণ ৫৫৩, ৩৯০5৪ 

হানে গড়ি ৫০১৯) ৮৭২৩ 

হতে খোলা ১৮৪২ ৮৭২৫ 

হাতে টুকনি ৮৭২৮ 
হাতে দড়ি ৪৩, ৫৯৩৮ 

হাতে ধরী ৮৭৩০ 
হাতে পহয়া ২১০ 

হীতে হাতে ৮৭৫৯-৬৯ 

হাতে লাঠি ১৬৮৮ 
হাতে সুতো ৩৪০ 

হাতের পীচ ১১৩০, ৮৭৫০ 

হাতী ১৯৩০, ২২৩৪ (গল), ২২৩৬ ( চড়) 
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২২৭৩ (হওয়া ), ২৩১৩ (খোঁদাড়ে ), ২৮৯৩ 

€ ধরা ), ২৮৯৯ (হুয়ারে ), ৩৫৬২, ৪ ১৭৫ 

( ছুয়।রে ১ ৪২৭৩ ( গঙ্ুরা ) ৫*৯৭ ( পড়ে), 
৫২৮৫) ৬৯৯৩, ৬৪০৯ (রা), ৬৭৪৮, ৭৯৮৬, 

৮০৪) ৮২৭৪, ৮৬৬৮, ৮৬৮১-৪৭১৭) ৮৯৯৬ 

হাতী রাজাদের ১৬৩৭ 
হাতীৰ পাড়া ১৫৩২ 
হাতী পাকে বা দকে পড়া ১৫১২, ৩৯৬৩ 

ই(তী পাওয়া ১৩৩১ 
হাতী কেনা 58০৩ 
হাতী ঘোড়ী ৯৬১, ৪৫১২, ৮৬৮১) ৮৬ঈৎ 

হাতীর ভোগ ২১৬৯ 

হাতীর খোরাক ৮৬৯৭ 
হ।তীর পা ১৩৩০, ৮৬৯৫) ৮৭০৬-৭ 

হাতীর পিট *৮৪৮৩১ ৮৭*৯-১৩ 

হাতী মশা ৫১৮১, ৩৫১৫, ৮৭১৩ 

হাতীর দত ৬৪৬৮, ৬৫১৯, ৬৯০৬, ৮৬৮৯) 

৮৬৯১, ৮৭*৩-৪ 

হাতী চুরি ৭৭২৮ (বাজাব ) 
হাতা ৫৭১৬ 

হাতা (হস্তা) ১৯৯২ 
হাঙিয়ার ৮৬৭৮ 

হাতুড়ে ৫০১৬) ৪০৩৪ 

ইটা ৮৭৬১ 

হাদারাম ৪৫৯০ 

ই, হি ছু উষ্টবা 
হাড়ি ৫০৬৪৬ 

হাপর ১৯৫৭, ৮৭৪ 

ইাপানি ৪৭৮৮ 

হাব ৮৭১১৭) ৮৬৮০ 

ভাবল ৮৪২ 

হবিলে-চাবলে ১৭১৫ 

হাবা ১১৮৬, 5৭৩২ 

হাবগোবা ৫৯৩ 
হাবিলান ২৯৯৩ 

হাবী ৬২৩৭ 

হাবু ৪৯৪৯ 

হাভাত %৪৩, 8৪৫, ২১৭১, ৫৯৩৩, ৬৮৮৫) 

৭৬৭) ৮৮৫৫ 

হাতাতে ৪৬৯৯, ৮৭৬৫-৬৯, ৯৩৩৪ 

হাষজার পোল ৭৩১৯ 

হাহারব ৮৫৮৩ 

বাংল প্রবাদ 

হাগাগুড়ি ৫৫৫৬, ৮৬৫ 

হায় 55৫৭ 

হার ২৪*১, ২৪২৬ 

হাব (পরাজয় ) ২৫০৯ 
হারা ৪৯৩ 

হাবাম ৫১৩৭, ৫৬২৩, ৭৯৯৮) ৮৪৮৮ ৮৮৪ 

হাবামখোর ৩৪৪৪ 

হারামজাদকি ৮২০৫ 
হারামজাদ, হারামক্তারদী ৩৮৩, ৮৬৫৯, ১৬৫৫, 

২৮২৩, ২৮২৫, ৩১১০, ৪০৭৯১৬৮১৩ (চট্ট) 

হার়ামঙ্গাদী *৬৫৯, ৪৯১৫ 

হাল, হালি (গক হাল উষ্টব্য ) ১৩৬৭, ৬৯২৯, 
৭৫৯৭ (বাব ), ৮৭৭৯-৮১, ৮৭৮৩, ৮৮৪১ 

হাল (অবস্থা) ২৫৩০, ৮৬৪১, ৮৬৪৭ (হাডীর ) 
হাল (নৌকার ) ৩৭১১, ৩৮৯২, ৩৮৩৫, ৩৮৩৭, 

৮৭৭৭-৭৬, ৮৭৮হ, 

হাল্ক। ১৩৭৭ 
হালদ(র ঠাকুর ৬৬৬৫ 

ডালিয়া ( হেলে ডরগ্ব ) ১৬১১১ ৮৭৭৯ 
হালিশহর ৮৮৬. 
ঠাস ২৮৩১১ ৪৪৭১ 

হান ৩১৮৯ ৯০,,৩৪৩৯ ( মারা), ৫১৯১, ৮৪১৩ 

€(খধোড1 ), ৮৭৭৩ 

হাসের ডিম ৪৪২ 
হাস-হাস ২১৫৭ 
হালি ২১,৪১৬, ১৮২৫ (পাওয়া), ২৫২৪, ২৮৮২, 

5৪৭5, ৪২৩৯, ৪৮১৬), ৫৩৩৬৬, ৬৯৯৫-৬ 

(হাস) 

হাসিকান্না, হাসা কাঁদা 9৭5) ৯৩৬, ১০৭৪৭ ৪২৩৮৪ 
৭৬২১, ৮৭৮৪) ৮৭৮৮-৯ ও 

হাসিমুখ ৭৭৭২, ৮৭৯১ 

হাসিথুশি ৫৫২৮ 
হাসিল ৩৮৮২ 
হাহাকার ১৭০৮ * 
হাহ্তাশ ৮৭৯৪-৯৫ 

হিচপিচ,৮২৭২ | 
হিজড়ে ৪৬৩৩ | 

হিজলের মূড়ো ৮ম 
হিকমত *৮৮১৬ 
হিত ২৯৯২, ৫৮৯৩7৭৮৩৬, ৮৮০ 

হিতু ১৯৯১ 

হিদে জৌলা ৫৬৩১ 



প্রয়োজনীয় 

হিছু, ইদু ৮৭৬২, ৮৮০১-৩ 

চিন্দু ৮৮৭৭ 

হিন্টুর পরব ১৫৭৬ 
হিল্লী দিশ্রী ৮৮০৮-৯২ 
হিসাৰ 8৯১) সং৭৭৮0, ৮৮১ ০১ ৮৮৫৮১ ৮৯১৩ 

হিসাব কিতাব %&৭৭ ৬৫ 
তিসব নিকাশ ৮৮১১ 

ঠিস। ৪৩৭৫ 

হি'স। ১০৮৭, ৩৯৮৬, ৮৭৯৬-৯৮ 

হিংগক ৪০৪৫ 

হীরা, ভীরে ২৯১০৪ ৫৩৭৬, ১৬৭৪, ৬৯০% 

হীরাব আ6টি «২২৬২ 

হীরার ধাৰ ১৭৩৪, ৪৮০৪ 

হীবের কীগ্ি।৬৫ ৬৮ 

হখরের টুকারো। ৩১৯৮ 

হীরে'( নাম ) ১২৩১ 
হাদ ৬৮ ৩৭ 

সত ৮৩১২ 
হছ-ন্ববা ৮৮২০ 
হুকুম ৮৫৯১ ৯১৭ ৮৮১২ 

হুক ২১৭৯, ৫৩৬৬৩, ৫৬৯৯১ ৯ ৯৯ 

হগলী ৬৯১৫ 

হহুগি ৮৬১৮ 

হুজুর ৬৮৫০, ৮৮১৩-১৪ 

হজ্জ, ছয্ডুত ১৪৫৯৪ ৮৮১৩ 

হড়মো। ৮৮১৫ 

সড়ক ৭৪৫৫ (বাড়ী) 
হুড়ো। ৬৩১৩ 

হুড়োহুড়ি ৩০৪৮, ৩৫৬৩ 

সৃন্ুবে ৮৮১৬ 

ছুমুর ৮৮১৭ 

ছল ৬৩৮৭ 

ভাল] ৮৮১৮ 

শবের শৃচী 

ভম ৮১৬২ 
হনেন শাহ ৮৮১০ 

তেগো পৌদ ৪৮৯৭ 

হেগো কগী ৮৮২৫ 

হেগো মুতে।ব মা ৮৮১৪ 
হেলা ১১৭২ 

হেঙ্! ১৪৭৭ 

হেঁচকা টান ১৫৮১, ৪৯৪৭ 

হেট ৫৪২৩, স৬ত৩২ 

হেঢমুণ্ড ২৮৭২ 

হেটাটি€রী ৯৯০৪ 

ফোটে ৮৮২ ৩২৭, ৯০০ ৭ 

হেটে ভাট দ্রস্তব। 

হেঁডে গাক্ষন ৬৮৩১ 
ঠেঁদী ৮৮৩৬ 

হেপা ৮৮৩৪ 

(ভ্ীপো ৮৮৩৫ 

হেয়ান, সেযান দষ্টবা 

হেলা ৬৮৭ ৩৬১২১ ৭৫৯১। চার্চ ০৬৩৮ 

চেলম্ঘলা ৯৯৮,৪১১১ 

ভোলে ( হ[লিয। দষ্টন ) ৮৭৮০, ৮৮৪০-৪১ 

ভেলে (সপ) ৯৮৬, ৭০৫5) ৮৮৩৯ 

হেলাপলে পন 

হোনেল ১০৭২, 
চেক ৮০৫৫ 

হোগলাবন ৭ ১৫৩ 

হ্রোচট ২০৪১, ৪৫৯৪, ৮১৮৪, ৮৮৪৫ 

হোডমোঢ ধাত্রা ৮৮৪৪ 

হোডেল ৩৬৮১ 
হোম ৪৬১৫৩ 

হেল ( অভ্তকোম ) ৭৩১৯ (কৃষ্বাব) 

হদে লো ৮৮৪৬ 
ভুম্ব দীঘ ৮৮৪৭ 

৪৮৫ 

৬৩ 



সংশোধন 
[ সবিশেষ যত্বসত্বেও দু'একটি লিখনের ক্রটি বা মুদ্রণের তুল রহিয়া গিয়াছে। 

আশা করা যায়, তাহার অধিকাংশই পাঠক স্বয়ং সংশোধন করিয়! লইতে পারিবেন । 

যেগুলি চোখে পড়িয়াছে বা যেগুলি নিতান্ত অশুদ্ধ সেগুলি এখানে নিদিষ্ট কর! 

হইতেছে । কিছু কিছু বানান বৈষম্যও ঘটিম্বাছে, যাহ। সকল সময় সম্পাদকের 

স্েচ্ছাকৃত নয়। কলিকাতায় অবস্থিত ছাপাখানাতেও “রঃ? ও ড়” এবং চন্দ্রবিন্দু 

বিভ্রাট বিন্ময়কর হইলেও আজকাল প্রায় গ1 সওয়! হইয়া যাইতেছে । আশ করি, 
তাহাতে বা অন্বিধ বানানের অনন্গতিতে কোনও অন্্বিধা বা বিষয়ববস্তব ক্ষু্তা 

হইবে না ] 

পৃষ্টা প্রবার্দ-সংখ। ভশুঙ্। শুদ্ধ 

১৮৪ ১১১৪ তাই তায় 

২০৩ ১৩৪২ (টিপ্নণী) ৮৮৭৭ ৮৮৭১৬ 

২২১ “ ১৫৭৪ বাড বাড়ুই 

২৩১ ১৬৯২ গীত গীত, 

২৫১ ১৯৩০ হাতি হাতী 

২৬৩ ২০৬৯ রশাডী রশড়া 

২৭৮ ১২৬৮ রাগী বাগীর 

২৮০ ২২৯৯ খোজে খোজে থোজে-খাজে 

২৯৭ ২৫১০ নামে লাম 

৩১৩ ২৬৫১ কুকুর শোকা কুকুরশোকা। 

৩৫২ ৩১৫২ চোরে-থেকো চোরে-থেকো 

৩৫৫ ৩১৬২ (টিগ্নণী ) পোদে পা পোদে 

২৫০৬ ৃ ২৪৯৭ 

৩৪১ ৩৬০৩ ( টিপ্পণী ) পা | পা. 

৪১৪ ৩৪৪৪ ২৯৫১ ২৪৫০ 



৪89১ 

৪৮১ 
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৫২৩ 

৫৪৫ 

৫৮২ 

৮২৭ 

সংশোধন ৯৮৭ 

প্রবাদ-সংখ্য। অশুদ্ধ শুদ্ধ 

৪২৯* (টিগণী) ৮৮৮৮ ৮৮৮৪ 

৪৭৪৫ সংখ্যার পরে ৮ ১০ 

৪৮৩১ প্রথম লাইন হরি হর 
৫২৯২ সংখ্যার পরে ৩২৮৫ ৩২৮৩ 

৫৫২৬ যাতিনীপানা যতিনীপানা 

৫৯৮৭ বেজে; বেজে 

৬২১৫ সংখ্যার পরে ৪৩৮৭ ৪৩৭৭ 

৬৪১৫ সংখ্যা পরে ৯৯৯ ১১১৪ 

৬৬৫৪ মনের মানের 

৬৭৯১ ( টিগ্পণী) ৩৭৮৩ ৬৭৮৫ 

৭৪০৯ (টিগ্নণী) ২৮৯৭ ১৮৯৭ 

৮৫৯২ ( টিগ্নণী) ৮৩৫৪ ৮৩৪৯ 

৮৮৩২ হেদী কয় পেদ্দীকে হেঁদী কয়ে পেদীকে 

৪৯ (টিপ্লণা) 

--বোঝা! লো, বুঝালো, 

৮৮১৯ ৮৪৯০৪ 

স্প্পাীাি্পিশিশীশীীপাি 






